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فرمانهای حرکتی اصلی
فرمانهای حرکتی اصلی
فرمانهای حرکتی پیمایش سیستم
به

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها < پیمایش سیستم بروید و مطمئن شوید که حرکتها انتخاب شده است.
بازگشت
برای بازگشت به صفحه قبلی ،انگشتتان را از لبه چپ یا راست صفحهنمایش به سمت
داخل بکشید.

بازگشت به صفحه اصلی
برای رفتن به صفحه اصلی ،انگشتتان را از پایین به سمت بالا بکشید.

مشاهده وظایف اخیر
برای مشاهده وظایف اخیر ،انگشتتان را از قسمت پایین صفحهنمایش به سمت بالا بکشید
و نگه دارید.

بستن برنامه
در صفحه وظایف اخیر ،انگشتتان را روی پیشنمایش برنامه به سمت بالا بکشید تا
برنامه بسته شود.

حرکتهای بیشتر
تقسیم صفحهنمایش
سه انگشتتان را روی صفحهنمایش به سمت بالا بکشید.
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دسترسی به حالت ویرایش صفحه اصلی
دو انگشتتان را در صفحه اصلی به هم نزدیک کنید.

نمایش پانل میانبر در صفحه قفل
انگشتتان را از قسمت پایین صفحه قفل به سمت بالا بکشید.

نمایش نوار جستجو
انگشتتان را در صفحه اصلی به سمت پایین بکشید.

باز کردن پانل اعلانات
انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید.

میانبرهای دکمهای
خاموش کردن و راهاندازی مجدد
دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید تا گزینههای خاموش کردن و راهاندازی
مجدد ظاهر شوند.

افزایش میزان صدا
دکمه افزایش صدا را فشار دهید.
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کاهش میزان صدا
دکمه کاهش صدا را فشار دهید.

گرفتن عکس صفحه
دکمههای کاهش صدا و روشن/خاموش را همزمان فشار دهید.

عکس فوری ویژه
وقتی صفحهنمایش خاموش یا قفل است ،دکمه کاهش صدا را دوبار فشار دهید تا عکس
گرفته شود.

پیمایش سیستم
تغییر حالت پیمایش
به

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها < پیمایش سیستم بروید تا حالت پیمایش را بهدلخواه خود انتخاب کنید.

پیمایش با استفاده از فرمانهای حرکتی
به

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها < پیمایش سیستم بروید و حرکتها را فعال یا غیرفعال کنید.

بهمحض فعال شدن حرکتها ،میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
•

برگشتن به صفحه قبلی :انگشتتان را از لبه چپ یا راست به سمت داخل بکشید.

•

بازگشت به صفحه اصلی :انگشت خود را از قسمت پایین صفحهنمایش به سمت بالا بکشید.

•

دسترسی به صفحه وظایف اخیر :انگشتتان را از قسمت پایین صفحهنمایش به سمت بالا بکشید و نگه دارید.

•

بستن برنامه از صفحه وظایف اخیر :انگشتتان را روی پیشنمایش برنامه به سمت بالا بکشید.

•

دسترسی به منوهای داخلی برنامه :در برنامههای شخص ثالث دارای این قابلیت ،انگشتتان را از لبههای چپ یا راست نزدیک
قسمت بالای صفحهنمایش به سمت داخل بکشید.

پیمایش سهکلیدی
به

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها < پیمایش سیستم بروید و پیمایش سهکلیدی را انتخاب کنید.

برای انتخاب ترکیب کلیدهای پیمایش دلخواه خود ،تنظیمات را لمس کنید.
آیکونهای روی نوار پیمایش به شرح زیر است:
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•

 :کلید »بازگشت« برای برگشتن به صفحه قبلی ،خروج از برنامه یا بستن صفحهکلید روی صفحه.

•

 :کلید »صفحه اصلی« برای برگشتن به صفحه اصلی.

•

 :کلید »موارد اخیر« برای نمایش صفحه وظایف اخیر.

•

 :کلید اعلان برای باز کردن پانل اعلانات.

سفارشیسازی ترکیب کلیدهای پیمایش
به پیمایش سهکلیدی < تنظیمات بروید .میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
•

یک ترکیب کلیدهای پیمایش را انتخاب کنید.

•

پنهان کردن کلیدهای پیمایش را فعال کنید تا به شما امکان دهد نوار پیمایش را در صورت عدم استفاده پنهان کنید.

سکوی پیمایش
به

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها < پیمایش سیستم < داک هدایت بروید و داک هدایت را فعال کنید.

پس از ظاهر شدن »داک هدایت« ،میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
•

دکمه را به موقعیت دلخواه خود بکشید.

•

برای بازگشت ،دکمه را لمس کنید.

•

دکمه را دوبار لمس کنید تا دو مرحله به عقب برگردید.

•

دکمه را لمس کنید و نگه دارید ،سپس آن را رها کنید تا به صفحه اصلی برگردید.

•

دکمه را لمس کنید و نگه دارید ،سپس انگشتتان را به سمت چپ یا راست بکشید تا وظایف اخیر را مشاهده کنید.

شبیهساز تلفن
شبیهساز تلفن
شبیهساز تلفن به شما امکان میدهد بهسرعت و بهشکلی بینقص ،همه دادههای اصلی )ازجمله مخاطبین ،تقویم ،تصاویر و ویدیوها(
را از دستگاه قدیمی خود به دستگاه جدید منتقل کنید.
شبیهسازی دادهها از دستگاه Android

1

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها <
شبیهساز تلفن را باز کنید .راه دیگر این است که به
در دستگاه جدید خود،
شبیهساز تلفن بروید ،این تلفن جدید است را لمس کنید ،سپس  Huaweiیا  Androidدیگر را لمس کنید.

2

دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید تا شبیهساز تلفن را در دستگاه قدیمی خود دانلود و نصب کنید.

3

شبیهساز تلفن را باز کنید و این تلفن قدیمی است را لمس کنید .دستورالعملهای روی صفحه را
در دستگاه قدیمی خود،
دنبال کنید تا دستگاه قدیمی خود را با اسکن کردن کد یا اتصال دستی ،به دستگاه جدید متصل کنید.

4

در دستگاه قدیمی خود ،دادههایی را که مایل به شبیهسازی آن هستید ،انتخاب کنید ،سپس انتقال را برای شروع شبیهسازی لمس
کنید.
»شبیهساز تلفن« فقط در دستگاههایی با سیستم عامل  Androidنسخه  ۴.۴یا بالاتر موجود است.
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شبیهسازی دادهها از  iPhoneیا iPad

1

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها <
شبیهساز تلفن را باز کنید .راه دیگر این است که به
در دستگاه جدید خود،
شبیهساز تلفن بروید ،این تلفن جدید است را لمس کنید ،سپس  iPhone/iPadرا لمس کنید.

2

دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید تا شبیهساز تلفن را در دستگاه قدیمی خود دانلود و نصب کنید.

3

شبیهساز تلفن را باز کنید و این تلفن قدیمی است را لمس کنید .دستورالعملهای روی صفحه را
در دستگاه قدیمی خود،
دنبال کنید تا دستگاه قدیمی خود را با اسکن کردن کد یا اتصال دستی ،به دستگاه جدید متصل کنید.

4

در دستگاه قدیمی خود ،دادههایی را که مایل به شبیهسازی آن هستید ،انتخاب کنید ،سپس دستورالعملهای روی صفحه را برای
انجام شبیهسازی دادهها دنبال کنید.
»شبیهساز تلفن« فقط در دستگاههایی با سیستم عامل  iOSنسخه  ۸.۰یا بالاتر موجود است.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحهنمایش
قفل کردن و باز کردن قفل صفحهنمایش
قفل کردن صفحه نمایش
اگر دستگاهتان برای مدت زمانی غیرفعال باقی بماند ،بهطور خودکار صفحهنمایش را قفل میکند و وارد حالت خواب میشود تا در
مصرف نیرو صرفهجویی شود.
راه دیگر این است که میتوانید با استفاده از یکی از روشهای زیر صفحهنمایش را بهطور دستی قفل کنید:
•

دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

•

در صفحه اصلی ،دو انگشت خود را به هم نزدیک کنید تا وارد حالت ویرایش صفحه شوید .ویجت ها را لمس کنید ،سپس آیکون
قفل صفحه را به صفحه اصلی بکشید .اکنون ،میتوانید آیکون قفل صفحه را برای قفل کردن صفحهنمایش لمس کنید.

تنظیم مدت زمان روشن ماندن صفحهنمایش
به

تنظیمات < نمایشگر و روشنایی < حالت خواب بروید و مدت زمان روشن ماندن صفحهنمایش را انتخاب کنید.

قفلگشایی صفحهنمایش با رمز ورود
بهمحض روشن شدن صفحهنمایش ،از وسط صفحهنمایش انگشتتان را به سمت بالا بکشید تا پانل ورودی برای رمز ورود نمایش داده
شود .سپس ،رمز ورود صفحه قفل را وارد کنید.
استفاده از قفلگشایی با چهره
صفحهنمایش را روشن کنید و آن را مقابل چهره خود بگیرید .بهمحض شناسایی چهره ،دستگاه قفلگشایی میشود.
قفلگشایی دستگاه با اثر انگشت
انگشت ثبتشدهای را روی حسگر اثر انگشت فشار دهید تا قفل دستگاه باز شود.
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تغییر نمایشگر صفحه قفل
نمایش امضای شما در صفحه قفل
به

تنظیمات < صفحۀ اصلی و تصویر زمینه بروید ،امضای صفحه قفل را لمس کنید ،سپس متن را تایپ کنید تا در صفحه قفل

نمایش داده شود.
برای حذف امضا ،امضای صفحه قفل را لمس کنید و متن را حذف کنید.

دسترسی به برنامهها از صفحه قفل
میتوانید از صفحه قفل به برنامههای پرکاربرد ،مثل »دوربین«» ،ضبطکننده صدا« یا »ماشین حساب« ،دسترسی پیدا کنید.
را لمس کنید و نگه دارید ،سپس انگشتتان را به سمت بالا بکشید تا دوربین باز شود.

•

صفحهنمایش را روشن کنید،

•

صفحهنمایش را روشن کنید ،سپس انگشتتان را از قسمت پایین صفحه قفل به سمت بالا بکشید تا پانل میانبر باز شود .میانبرهای
مربوط به ضبطکننده صدا ،چراغ قوه ،ماشین حساب و زمان سنج در دسترس خواهند بود.

آشنایی با صفحه اصلی
آشنایی با صفحه اصلی
از صفحه اصلی ،میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
•

از نوار وضعیت در قسمت بالای صفحهنمایش ،وضعیت دستگاه و اعلانها را بررسی کنید.

•

انگشتتان را به سمت راست یا چپ بکشید تا برنامهها و ویجتهای نمایشدادهشده در صفحه اصلی را مشاهده کنید.
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آیکونهای اعلان و وضعیت
آیکونهای اعلان و وضعیت
آیکونهای وضعیت شبکه ،بسته به منطقه یا ارائهدهنده سرویس شبکه شما ،ممکن است متفاوت باشند.
عملکردهای پشتیبانیشده با توجه به مدل دستگاه متفاوت است .برخی از آیکونهای زیر ممکن است برای دستگاه شما کاربرد
نداشته باشند.
شبکه  5Gمتصل است

شبکه  4Gمتصل است

شبکه  3Gمتصل است

شبکه  2Gمتصل است

قدرت سیگنال کامل

رومینگ
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ذخیرهکننده داده فعال است

سیمکارت یافت نمیشود

نقطه اتصال فعال است

نقطه اتصال برقرار است

تماس گرفتن

 VoLTEفعال است

شبکه  Wi-Fiمتصل است

 SkyToneدر حال استفاده شدن است

نقطه اتصال قطع است

شبکه از طریق  Wi-Fi+جابهجا میشود

حالت هواپیما فعال است

زنگ هشدار تنظیم شده است

باتری خالی است

شارژ باتری کم است

در حال شارژ

شارژ سریع

سوپرشارژ

حالت ذخیره نیرو فعال است

بلوتوث فعال است

باتری دستگاه بلوتوثی

دستگاه بلوتوثی متصل است

 VPNمتصل است

حالت رانندگی

دستگاه انتقال تصویر متصل است

سرویس موقعیت مکانی فعال است

حالت راحتی چشم فعال است

هدست متصل است

هدست دارای میکروفن متصل است

تماس بیپاسخ

 SMSخواندهنشده

میکروفن غیرفعال است

بیصدا

اعلانهای بیشتر

فقط لرزش

 NFCفعال است

حالت بدون مزاحمت فعال است

در حال همگامسازی دادهها

همگامسازی دادهها ناموفق بود

حالت عملکرد فعال است

ایمیلهای جدید
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یادآورهای رویداد

توازن دیجیتال فعال است

کلیدهای میانبر
کلیدهای میانبر
روشن کردن کلید میانبر
انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس مجدداً انگشتتان را روی آن به سمت پایین
بکشید تا همه میانبرها نشان داده شوند.
•

کلید میانبر را لمس کنید تا قابلیت مربوطه را فعال یا غیرفعال کنید.

•

کلید میانبری را لمس کنید و نگه دارید تا وارد صفحه تنظیمات مربوط به آن قابلیت شوید.

•

برای باز کردن تنظیمات،

را لمس کنید.

سفارشیسازی کلیدهای میانبر
را لمس کنید ،یک آیکون را لمس کنید و نگه دارید ،سپس آن را به موقعیت دلخواه بکشید.

ویجتهای صفحه اصلی
ویجتهای صفحه اصلی
میتوانید ویجتهای صفحه اصلی ،مثل »قفل صفحه«» ،آبوهوا«»،دفتر یادداشت«» ،ساعت«» ،مخاطبین« و »تقویم« ،را مطابق
با نیازهای شخصی خود ،اضافه کنید ،جابهجا کنید یا حذف کنید.
افزودن ویجت به صفحه اصلی

1

برای دسترسی به حالت تنظیمات صفحه اصلی ،دو انگشتتان را در صفحه اصلی به هم نزدیک کنید.

2

ویجت ها را لمس کنید ،سپس انگشتتان را به سمت راست بکشید تا همه ویجتها را مشاهده کنید.

3

برخی ویجتها ،مثل آب و هوا ،در قالبهای مختلفی ارائه میشوند .برای مشاهده همه قالبها ،ویجت را لمس کنید ،سپس برای
بازگشت ،انگشتتان را به سمت چپ بکشید.

4

ویجتی را لمس کنید تا آن را به صفحه اصلی اضافه کنید .اگر در صفحه فعلی صفحهنمایش هیچ فضایی وجود ندارد ،آن را لمس
کنید و نگه دارید ،سپس آن را به صفحه دیگری در صفحهنمایش بکشید.

جابهجایی یا حذف ویجت
ویجتی را در صفحه اصلی خود لمس کنید و نگه دارید تا دستگاهتان بلرزد ،سپس آن را به موقعیت دلخواه بکشید یا حذف را لمس
کنید.

تنظیم تصویر زمینه
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تنظیم تصویر زمینه
استفاده از تصویر زمینه از پیش تنظیمشده

1

به

2

تصویری را که میخواهید بهعنوان تصویر زمینه تنظیم شود ،لمس کنید.

3

بهدلخواه خود موارد زیر را تنظیم کنید:

تنظیمات < صفحۀ اصلی و تصویر زمینه < تصویر زمینه بروید.

•

مات کردن :جلوه تاری را که میتوان با کشیدن میله کشویی آن را تنظیم کرد ،اعمال میکند.

•

قابل اسکرول کردن :قابلیت پیمایش تصویر زمینه را در صفحه اصلی فعال میکند.

4

را لمس کنید ،سپس تنظیم این تصویر بهعنوان صفحه قفل ،صفحه اصلی یا هر دو را مشخص کنید.

تنظیم تصویری از گالری بهعنوان تصویر زمینه

1
2

گالری را باز کنید و تصویری را که مایل به تنظیم آن بهعنوان تصویر زمینه هستید ،باز کنید.
به

< تنظیم به عنوان < تصویر زمینه بروید ،سپس برای تکمیل این تنظیم ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.

عکسهای صفحه و ضبط از صفحهنمایش
گرفتن عکس صفحه
استفاده از ترکیب کلیدها برای گرفتن عکس صفحه
برای گرفتن عکس صفحه ،دکمه های روشن/خاموش و کاهش میزان صدا را همزمان فشار دهید و نگه دارید.
استفاده از میانبر برای گرفتن عکس صفحه
انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس مجدداً انگشتتان را روی آن به سمت پایین
بکشید تا همه میانبرها نشان داده شود .برای گرفتن عکس صفحه،

را لمس کنید.

اشتراکگذاری و ویرایش عکس صفحه یا جابهجایی به عکس صفحه طوماری
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پس از اینکه عکس صفحه میگیرید ،نمای کوچکی از عکس در گوشه پایین سمت راست صفحهنمایش نشان داده میشود .سپس می
توانید این کارها را انجام دهید:
•

برای گرفتن عکس صفحه بلند ،انگشتتان را روی نمای کوچک عکس به سمت پایین بکشید.

•

برای انتخاب حالت اشتراکگذاری و اشتراکگذاری عکس صفحه با دوستان خود ،انگشتتان را روی نمای کوچک به سمت بالا
بکشید.

•

نمای کوچک عکس را برای ویرایش یا حذف آن لمس کنید.

عکسهای صفحه بهطور پیشفرض در گالری ذخیره میشوند.

ضبط صفحهنمایش
برای ایجاد ویدیوی آموزشی ،به رخ کشیدن مهارتهای فوقالعاده خود در انجام بازی و موارد زیادی از این دست ،فعالیتهای صفحه
نمایش خود را در قالب ویدیوهای قابل اشتراکگذاری ضبط کنید.
استفاده از ترکیب کلیدها برای شروع ضبط از صفحهنمایش
دکمههای روشن/خاموش و افزایش صدا را همزمان فشار دهید و نگه دارید تا ضبط از صفحهنمایش شروع شود .برای توقف ضبط،
هر دو دکمه را مجدداً فشار دهید و نگه دارید.
استفاده از میانبر برای شروع ضبط از صفحهنمایش

1

انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس مجدداً انگشتتان را روی آن به سمت
پایین بکشید تا همه میانبرها نشان داده شود.

2

برای شروع ضبط از صفحهنمایش ،ضبطکننده صفحه را لمس کند.
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3

برای توقف ضبط ،زمانسنج قسمت بالای صفحهنمایش را لمس کنید.

4

فایل ضبطشده در گالری ذخیره میشود.

ضبط صدای خود حین ضبط از صفحهنمایش
میتوانید میکروفن را فعال کنید تا حین ضبط کردن صفحهنمایش ،صدای شما را ضبط کند.
پس از شروع ضبط از صفحهنمایش ،آیکون میکروفن را لمس کنید و مطمئن شوید که این آیکون به شکل

نمایش داده میشود.

اکنون میتوانید صدایتان را ضبط کنید.
اگر میکروفن غیرفعال باشد )اگر به شکل

نمایش داده شود( ،فقط قادر خواهید بود صداهای سیستم را ،مثل موسیقی،

ضبط کنید .اگر نمیخواهید در ضبط از صفحهنمایش هیچیک از صداهای سیستم ضبط شود ،پیش از شروع ضبط از صفحه
نمایش ،دستگاهتان را بیصدا کنید و صدای موسیقی یا هر صدای رسانه دیگری را قطع کنید.

مشاهده و پاک کردن اعلانها
مشاهده و پاک کردن اعلانها
مشاهده اعلانها
وقتی یادآور اعلانی وجود دارد ،میتوانید صفحهنمایش را روشن کنید و انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا
پانل اعلانات باز شود و اعلان را مشاهده کنید.
پاک کردن اعلانها
•

•

برای پاک کردن اعلان ،انگشتتان را روی یادآور اعلان به سمت چپ بکشید.
برای پاک کردن همه اعلانها،

را در قسمت پایین پانل اعلانات لمس کنید.

مسدود کردن ،بیصدا کردن یا به تعویق انداختن اعلانها
مسدود کردن ،بیصدا کردن یا به تعویق انداختن اعلانها از یک منبع خاص ،روی یک اعلان آن به سمت چپ بکشید ،سپس

را

لمس کنید.
برخی از اعلانهای سیستم را نمیتوان مسدود یا حذف کرد یا به تعویق انداخت.

میزان کردن تنظیمات صدا
میزان کردن تنظیمات صدا
فشار دادن دکمه میزان صدا برای تنظیم میزان صدا
برای تنظیم میزان صدا ،دکمه افزایش یا کاهش میزان صدا را فشار دهید.
فشار دادن دکمه روشن/خاموش برای بیصدا کردن دستگاه هنگام زنگ خوردن
وقتی دستگاهتان برای تماس ورودی یا هشدار زنگ میخورد ،میتوانید برای بیصدا کردن آن ،دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
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تنظیم میزان صدای پیشفرض
تنظیمات < صداها و لرزش بروید ،سپس میتوانید میزان صدا را برای موارد زیر تنظیم کنید:

به
•

رسانه )ویدیو ،بازیها ،موسیقی و مواردی از این دست(

•

آهنگ زنگ

•

هشدار ها

•

تماسها

استفاده از میانبر برای جابهجایی بین حالتهای زنگ خوردن ،لرزش یا بیصدا

1
2

انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس مجدداً انگشتتان را روی آن به سمت
پایین بکشید تا همه میانبرها نشان داده شود.
صدا،

برای جابهجایی بین حالتهای مختلف ،آیکون

بیصدا یا

لرزش را لمس کنید.

وارد کردن متن
ویرایش کردن متن
میتوانید متن نمایشدادهشده در صفحهنمایش را انتخاب کنید ،آن را در کلیپبورد کپی کنید یا برش دهید ،سپس در محل دیگری جای
گذاری کنید .همچنین ،میتوانید به چندین روش آن را به اشتراک بگذارید.

1

متن را لمس کنید و نگه دارید تا

2

برای انتخاب قسمت مورد نیاز از متن،

3

با توجه به نیازتان ،کپی یا برش را لمس کنید.

4

محلی را که مایل به جایگذاری متن در آن هستید ،لمس کنید و نگه دارید تا چسباندن ظاهر شود ،سپس چسباندن را لمس کنید.

ظاهر شود.
و

را بکشید یا انتخاب همه را لمس کنید تا کل متن انتخاب شود.

حالت تقسیم صفحه و پنجره شناور
حالت تقسیم صفحه
بهمنظور استفاده همزمان از دو برنامه ،میتوانید صفحهنمایش دستگاهتان را تقسیم کنید.
فعالسازی حالت تقسیم صفحه
برخی برنامهها از حالت تقسیم صفحه پشتیبانی نمیکنند.

1

برنامهای را باز کنید.

2

حالت تقسیم صفحه را به یکی از روشهای زیر فعال کنید:
•

سه انگشت خود را از قسمت وسط صفحهنمایش به سمت بالا بکشید.

•

هنگام استفاده از پیمایش حرکتی ،انگشتتان را از قسمت پایین صفحهنمایش به سمت بالا بکشید و نگه دارید تا وارد صفحه
»وظایف اخیر« شوید .سپس در گوشۀ بالای سمت راست پیشنمایش برنامه،

را لمس کنید.
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•

3

هنگام استفاده از پیمایش سهکلیده ،کلید

را لمس کنید و نگه دارید.

برای شروع قابلیت چندوظیفهای ،برنامه دیگری را اجرا کنید.

تنظیم اندازه کادرهای »تقسیم صفحه«
در وسط خط تقسیم صفحه،

را به موقعیت دلخواه روی صفحهنمایش بکشید.

فقط وقتی میتوانید از این قابلیت استفاده کنید که دستگاهتان در جهت عمودی باشد.
جابهجایی بین کادرهای تقسیم صفحه
اگر صفحه اصلی در یکی از کادرهای تقسیم صفحه نمایش داده شود ،امکان جابهجا کردن کادرها را ندارید.
در وسط خط تقسیم صفحه،

را لمس کنید.

را لمس کنید ،سپس

غیرفعال کردن حالت »تقسیم صفحه«
در وسط خط تقسیم صفحه،

را لمس کنید.

را لمس کنید ،سپس

پنجره شناور
هنگام تماشای ویدیوها یا انجام بازیها در حالت تمامصفحه ،بدون نیاز به متوقف کردن کاری که انجام میدهید ،میتوانید پیامهای
ورودی را در پنجره شناوری مشاهده کنید و به آنها پاسخ دهید.
نمایش پنجره شناور
پشتیبانی از قابلیت پنجره شناور ممکن است با توجه به برنامه متفاوت باشد.

1

قبل از استفاده از این قابلیت ،مطمئن شوید که دستگاه در حالت »ساده« ،حالت »ذخیره نیروی ویژه« یا حالت »تکدستی«
نیست.

2

هنگام استفاده از دستگاه در حالت تمامصفحه،
شناوری نمایش داده شوند.

را در بنر اعلان لمس کنید تا هشدارهای مربوط به پیام جدید در پنجره

3

در پنجره شناور ،میتوانید مستقیما ً به پیامها پاسخ دهید.

تغییر اندازه پنجره شناور
لبه پنجره شناور را لمس کنید و نگه دارید ،سپس آن را به سمت داخل یا خارج بکشید تا اندازه پنجره بزرگ یا کوچک شود.
بستن پنجره شناور
برای بستن پنجره شناور،

را در روی آن لمس کنید.

روشن و خاموش کردن یا راهاندازی مجدد دستگاه
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روشن و خاموش کردن یا راهاندازی مجدد دستگاه شما
روشن و خاموش کردن دستگاه
برای خاموش کردن دستگاه ،دکمه »روشن/خاموش« را فشار دهید و بهمدت چند ثانیه نگه دارید» ،خاموش کردن« و »برای خاموش
کردن ،لمس کنید« را لمس کنید.
برای روشن کردن دستگاه ،دکمه »روشن/خاموش« را فشار دهید و بهمدت چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه بلرزد و آرم را نشان دهد.
راهاندازی مجدد دستگاه
برای پاک کردن حافظه پنهان و حفظ دستگاه در حالتی بهینه ،بهطور مرتب دستگاهتان را راهاندازی مجدد کنید .وقتی دستگاهتان با
مشکلی مواجه میشود ،گاهی اوقات راهاندازی مجدد ممکن است مشکل را حل کند.
کافی است دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و بهمدت چند ثانیه نگه دارید ،سپس »راهاندازی مجدد« و »برای راه اندازی مجدد
لمس کنید« را لمس کنید.
راهاندازی مجدد اجباری دستگاه
اگر دستگاهتان بهطور عادی کار نمیکند یا خاموش نمیشود ،میتوانید آن را اجباراً راهاندازی مجدد کنید.
کافی است دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و بهمدت  ۱۰ثانیه یا بیشتر نگه دارید.

در حال شارژ
شارژ کردن دستگاهتان
دستگاه وقتی شارژ آن در حال تمام شدن باشد ،به شما هشدار میدهد .لطفا ً دستگاهتان را حتما ً بهموقع شارژ کنید تا از خاموش شدن
خودکار آن در هنگام تمام شدن شارژ ،جلوگیری کنید.
اقدامات احتیاطی برای شارژ کردن
•

با استفاده از آداپتور و کابل  USBاستاندارد که به همراه دستگاهتان عرضه شده است ،آن را شارژ کنید .استفاده از سایر
شارژرها یا کابلهای  ،USBممکن است منجر به راهاندازیهای مجدد پیدرپی ،شارژ کند ،داغشدن بیش از حد یا اثرات نامطلوب
دیگر شود.

•

وقتی شارژر یا دستگاه دیگری به درگاه  USBمتصل میشود ،دستگاهتان بهطور خودکار بررسی ایمنی را انجام میدهد .اگر
رطوبت در درگاه  USBتشخیص داده شود ،دستگاه بهطور خودکار اقدامات ایمنی را فعال و شارژ را متوقف میکند .اتصال
دستگاه از درگاه  USBرا قطع کنید و تا زمانی که درگاه  USBخشک شود ،صبر کنید.

•

زمان موردنیاز برای شارژ کامل باتری بستگی به دمای محیط و عمر باتری دارد.

•

تعداد دورههای شارژ باتریها محدود است .وقتی عمر باتری بهطور قابل توجهی کوتاهتر شد ،به یکی از مراکز مجاز خدمات
مشتریان  Huaweiبروید تا باتری را تعویض کنید.

•

حین شارژ کردن ،دستگاه یا شارژر را با چیزی نپوشانید.

•

اگر بهمدت طولانی ،بهویژه در دماهای بالا ،از دستگاهتان استفاده کنید ،ممکن است دستگاه داغ شود .در این حالت ،شارژ کردن
را متوقف کنید ،بعضی از قابلیتها را غیرفعال کنید و دستگاهتان را به مکان خنکی ببرید.

•

لطفا ً در هنگام شارژ از دستگاه خود استفاده نکنید.

•

اگر پس از فشار دادن و نگه داشتن دکمه روشن/خاموش ،دستگاهتان پاسخ نمیدهد ،ممکن است شارژ باتری تمام شده باشد .بهمدت
 ۱۰دقیقه آن را شارژ و سپس روشن کنید.
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استفاده از شارژری که به همراه دستگاه عرضه شده است

1

برای اتصال دستگاه و آداپتور ،از کابل  USBکه به همراه دستگاهتان عرضه شده است ،استفاده کنید.

2

آداپتور را به پریز برق متصل کنید.

شارژ دستگاه با رایانه شخصی

1

دستگاه خود را با استفاده از کابل  USBبه رایانه شخصی یا دستگاههای دیگر متصل کنید.

2

وقتی کادر گفتگوی استفاده از  USBبرای در دستگاهتان نمایش داده میشود ،فقط شارژ را لمس کنید.
اگر گزینه دیگری از قبل تنظیم شده باشد ،کادر گفتگو باز نمیشود .انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا
پانل اعلانات باز شود ،تنظیمات را لمس کنید ،سپس فقط شارژ را انتخاب کنید.

نمای کلی آیکونهای باتری
میتوانید از روی آیکون باتری روی صفحهنمایش دستگاه ،سطح شارژ باتری را بررسی کنید.
آیکون باتری

سطح شارژ باتری
کمتر از  ۴٪باتری باقی مانده است
در حال شارژ ،کمتر از  ۱۰٪باتری باقی مانده است
در حال شارژ %۱۰ ،تا  %۹۰باتری باقی مانده است
در حال شارژ ،حداقل  ۹۰%باتری باقی مانده است
اگر کنار آیکون باتری  ٪۱۰۰نمایش داده میشود یا پیام کاملشدن شارژ در صفحه قفل نمایش داده
میشود ،باتری کاملاً شارژ شده است.
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انتقال تصویر آسان
نمایش بی سیم
میتوانید دستگاه را بهصورت بیسیم به نمایشگری خارجی )مثلاً تلویزیون( متصل کنید.

1

براساس مدل و عملکردهای نمایشگر خارجی خود ،کارهای زیر را انجام دهید:
•

اگر نمایشگر خارجی از  Miracastپشتیبانی میکند ،انتقال تصویر بیسیم را در آن فعال کنید.

•

در غیر اینصورت ،از مبدل  HDMIبیسیم برای اتصال دستگاه به نمایشگر خارجی استفاده کنید .مطمئن شوید که مبدل
 HDMIبیسیم به منبع برق متصل است.

برای بررسی پشتیبانی یا عدم پشتیبانی نمایشگر خارجی از  Miracastو نحوه فعال کردن انتقال تصویر بیسیم در آن ،به
راهنمای کاربری نمایشگر خارجی مراجعه کنید یا با خدمات مشتریان سازنده نمایشگر خارجی مشورت کنید.

2

انگشتتان را از نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس
کنید.

3

پانل اعلانات را بیشتر به سمت پایین بکشید تا پروجکشن بیسیم فعال شود .اکنون دستگاهتان نمایشگر خارجی یا مبدل HDMI
بیسیم را جستجو میکند.
راه دیگر این است که به

4

را برای روشن کردن  Wi-Fiلمس

تنظیمات < اتصالات بیشتر < پروجکشن آسان بروید و نمایش بیسیم را فعال کنید.

نام نمایشگر خارجی یا مبدل  HDMIبیسیم را در فهرست نتایج جستجو لمس کنید تا انتقال تصویر شروع شود.

حالت دسکتاپ
برای افزایش بازدهی کار ،تصویر محتوای دستگاهتان را روی نمایشگری خارجی منتقل کنید ،انگشتتان را از روی نوار وضعیت به
سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس حالت دسکتاپ را فعال کنید.
در حالت دسکتاپ ،نمایشگر دستگاهتان با چیدمان دسکتاپ مرتب میشود و عملیات روی دستگاه بر چیزی که روی نمایشگر خارجی
است ،تأثیری نمیگذارد .مثلاً ،میتوانید حین گپ زدن در دستگاه خود ،سندی را در نمایشگر خارجی ویرایش کنید .لازم نیست نگران
از دست دادن اعلانها ،تماسها یا پیامها باشید ،زیرا نقطه قرمز رنگی در پانل اعلانات روی نمایشگر خارجی ظاهر میشود تا شما
را مطلع نگه دارد.
استفاده از دستگاه بهعنوان صفحه لمسی
انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس صفحۀ لمسی را لمس کنید .اکنون ،میتوانید
کارهای زیر را انجام دهید:
•

مطابق دستورالعمل ،از حرکتها برای شبیهسازی فرمانهای ماوس استفاده کنید.

•

وقتی هیچ صفحهکلید خارجی متصل نیست ،روی کادر ورودی متن در نمایشگر خارجی کلیک کنید تا صفحهکلید روی صفحه
برای وارد کردن متن ظاهر شود.
اگر صفحهکلید خارجی متصل باشد ،صفحهکلید روی صفحه دردسترس نخواهد بود .در این حالت ،باید از صفحهکلید خارجی برای
وارد کردن متن استفاده کنید.

انتقال تصویر دستگاه به نمایشگر خارجی برای آسان کردن کار
در حالت دسکتاپ ،میتوانید از قابلیتهای زیر استفاده کنید:
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•

چندین پنجره :بیش از یک پنجره را در آن واحد برای انجام چند وظیفه باز کنید.

•

مدیریت فایل :فایلها را در دسکتاپ ذخیره کنید ،فایلها یا پوشهها را ایجاد کنید و فایلها را تغییر نام دهید یا حذف کنید.

•

جستجوی سریع :اسناد ،فایلهای چندرسانهای و برنامهها را با استفاده از کادر جستجوی منو شروع جستجو کنید.

•

ایجاد میانبرهای برنامه :از منو شروع ،برنامهای را لمس کنید و نگه دارید ،سپس برای ایجاد میانبر ،آن را به دسکتاپ بکشید.
همچنین ،میتوانید روی آیکون برنامهای کلیکراست کنید و برای ایجاد میانبر برنامه در دسکتاپ ،گزینه مربوط به آن را انتخاب
کنید.

•

خروجی صدا :آیکون خروجی صدا را در نوار وضعیت لمس کنید ،سپس نمایشگر خارجی یا دستگاه خود را بهعنوان دستگاه
خروجی صدا انتخاب کنید.

•

انتقال تصویر برنامه :برای مشاهده گزینههای انتقال تصویر ،آیکون برنامه را در دستگاهتان لمس کنید و نگه دارید .اکنون می
توانید تصویر برنامه را روی نمایشگر خارجی منتقل کنید و آن را در نمایشگر خارجی باز کنید.

•

برجستهساز :با استفاده از صفحه لمسی ،از قابلیت برجستهساز برای علامت زدن محتوای تصویرشده استفاده کنید.

خروج از »حالت دسکتاپ«
انگشتتان را از نوار وضعیت تند به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس حالت تلفن را لمس کنید.

Huawei Share
Huawei Share
 Huawei Shareفناوری اشتراکگذاری بیسیم است که به شما امکان میدهد بهسرعت عکسها ،ویدیوها ،اسناد و سایر انواع فایل
ها را بین دستگاهها منتقل کنید .این فناوری برای شناسایی دستگاههای نزدیک ،متکی به بلوتوث است و از  Wi-Fi Directبرای
انتقال فایلها بدون استفاده از داده تلفن همراه استفاده میکند.
فعال یا غیرفعال کردن Huawei Share
با استفاده از هرکدام از روشهای زیر ،میتوانید  Huawei Shareرا فعال یا غیرفعال کنید:
•

انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس

را برای فعال یا غیرفعال کردن

 Huawei Shareلمس کنید .کلید را لمس کنید و نگه دارید تا وارد صفحه تنظیمات  Huawei Shareشوید.
•

به

تنظیمات < اتصالات بیشتر <  Huawei Shareبروید Huawei Share ،را فعال یا غیرفعال کنید.

فعال کردن  Huawei Shareموجب روشن شدن خودکار  Wi-Fiو بلوتوث میشود.
اشتراکگذاری سریع فایلها بین دستگاههای خود با استفاده از Huawei Share
میتوانید از  Huawei Shareبرای اشتراکگذاری سریع فایلها بین دستگاههای  Huaweiاستفاده کنید .گیرنده میتواند قبل از
اینکه فایلها ارسال شوند ،پیشنمایش آنها را مشاهده کند و بعد از دریافت فایلها محتوای کامل آنها را ببیند .مثلاً گیرنده میتواند
تصاویر یا ویدیوهای دریافتی را در »گالری« مشاهده کند.

1

در دستگاه گیرنده Huawei Share ،را فعال کنید.

2

در دستگاه فرستنده فایلی را لمس کنید و نگه دارید ،فایلهایی را که میخواهید به اشتراک بگذارید انتخاب کنید ،سپس
لمس کنید Huawei Share .را لمس کنید ،سپس آیکون دستگاه گیرنده را لمس کنید تا فایل ارسال شود.
اگر فایلها را مستقیما ً از برنامهها به اشتراک میگذارید ،ممکن است عملیات متفاوت باشد.

3

در دستگاه گیرنده ،میپذیرم را برای پذیرفتن انتقال لمس کنید.

را
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برای مشاهده فایلهای دریافتشده ،به فایلها بروید ،سپس به ذخیرهساز داخلی <  Huawei Shareدر زبانه دستهبندیها بروید.
تصاویر یا ویدیوهای دریافتشده را در

گالری < آلبومها <  Huawei Shareهم میتوان پیدا کرد.

اشتراکگذاری فایلها بین دستگاه و رایانه
با استفاده از  Huawei Shareمیتوانید فایلها را بهسرعت و بهصورت بیسیم میان دستگاه و رایانه )رایانههای  Windowsیا
 (Apple Macبه اشتراک بگذارید.

1

دستگاه و رایانه شما باید حتما ً به  Wi-Fiیکسانی متصل شده باشند.

2

در دستگاه ،به صفحه تنظیمات  Huawei Shareبروید و  Huawei Shareو اشتراکگذاری با رایانه را فعال کنید.

3

نوشتهای را که در کنار نام نمایشیافته در رایانهها میبینید و نام کاربری و رمز ورود نوشتهشده در بخش تأیید در رایانهها را
یادداشت کنید.

4

در رایانه خود ،به قسمت زیر بروید:
•

.Windows: This PC (Computer) > Network

•

.macOS: Finder > Go > Network
درحالحاضر ،این قابلیت فقط در رایانههای  Macدارای سیستمعامل  macOSنسخه  ۱۰.۸تا  ۱۰.۱۴در
دسترس است.

5

در رایانه ،روی نام دستگاه دو بار کلیک کنید و نام کاربری و رمز ورودی را که قبلاً یادداشت کردهاید وارد کنید.

6

یکی از پوشههای اشتراکگذاریشده در دستگاهتان ،مثل پوشه ذخیرهساز داخلی یا پوشه )Albumآلبوم( را باز کنید ،سپس فایل
های آن را مشاهده ،ویرایش یا در رایانه کپی کنید یا فایلهایی را از رایانه در این پوشه اشتراکگذاریشده کپی کنید تا در
دستگاهتان ذخیره شود.
اگر فایلها را در پوشه اشتراکگذاریشده در رایانهتان ویرایش کنید ،تغییرات بهطور خودکار با دستگاهتان همگامسازی میشود.
بهطور مشابه ،اگر فایلی را در پوشه اشتراکگذاریشده در دستگاهتان ویرایش کنید ،تغییرات با رایانه همگامسازی میشود.

چاپ با یک لمس با Huawei Share
وقتی چاپگری که از  Huawei Shareپشتیبانی میکند ،در نزدیکی باشد ،میتوانید از  Huawei Shareبرای یافتن چاپگر و
چاپ تصاویر یا فایلهای  PDFدستگاهتان استفاده کنید.

1

با توجه به نوع چاپگر ،از موارد زیر مطمئن شوید:
•

چاپگرهای دارای قابلیت  :Wi-Fiچاپگر باید روشن باشد و به همان شبکهای وصل باشد که دستگاهتان به آن متصل است.

•

چاپگرهای دارای قابلیت  :Wi-Fi Directچاپگر باید روشن باشد و  Wi-Fi Directآن فعال باشد.

•

چاپگرهای دارای قابلیت بلوتوث :چاپگر باید روشن و قابل شناسایی باشد.

2

در دستگاهتان ،فایلی را که باید چاپ شود ،قبل از چاپ مشاهده کنید ،سپس به اشتراکگذاری <  Huawei Shareبروید.

3

بهمحض شناسایی چاپگر ،نام آن را در دستگاهتان لمس کنید و تنظیمات روی صفحه پیشنمایش را تنظیم کنید .سپس برای انجام
چاپ ،چاپ را لمس کنید.
اگر اولین بار است که چاپگر بلوتوثی را به دستگاهتان متصل میکنید ،چاپگر را در دستگاهتان پیدا کنید ،نام آن را لمس کنید،
سپس دکمه روشن/خاموش روی چاپگر را فشار دهید و حدوداً  ۱ثانیه نگه دارید تا اتصال تأیید شود.
برای مشاهده فهرست چاپگرهای پشتیبانیشده ،بیشتر بدانید را در صفحه اشتراکگذاری  Huawei Shareلمس کنید ،روی
صفحه انگشتتان را به سمت راست بکشید ،سپس برای مشاهده فهرست ،از چه چاپگرهایی پشتیبانی میشود؟ را لمس کنید.

کنترلکننده هوشمند
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کنترلکننده هوشمند
دستگاه شما از فناوری مادون قرمز استفاده میکند که به شما امکان میدهد در برنامه »کنترلکننده هوشمند« آن را با لوازم خانگی
جفت کنید و از آن برای کنترل از راه دور لوازم خانگی ،مثل تلویزیون ،دستگاه تهویه مطبوع ،گیرنده دیجیتال ،پخشکننده ،DVD
دوربین ،پروژکتور و جعبه شبکه استفاده کنید.
افزودن و استفاده از کنترل از راه دور

1

بروید ،نوع دستگاه )مثل تلویزیون ،دستگاه تهویه مطبوع ،گیرنده دیجیتال ،پخشکننده
کنترلکننده هوشمند <
به
 ،DVDدوربین ،پروژکتور یا جعبه شبکه( و سپس نشان تجاری آن را انتخاب کنید.

2

حسگر مادون قرمز قرارگرفته در قسمت بالای دستگاهتان را به سمت وسیله خانگی بگیرید و دستورالعملهای روی صفحه را
دنبال کنید تا آن را به کنترل از راه دور خود اضافه کنید.

3

پس از افزودن وسیله خانگی ،کافی است

را لمس کنید تا آن را از راه دور کنترل کنید.

تنظیم کنترل از راه دور

1

به

2

با انگشتتان پانلهای کنترل از راه دور را بکشید تا از بین آنها مورد دلخواهتان را انتخاب کنید ،سپس پانل کنترل از راه دور را
وارد کنید را لمس کنید.

3

حسگر مادون قرمز قرارگرفته در قسمت بالای دستگاه را به سمت حسگر مادون قرمز وسیله کنترل از راه دور خانگی بگیرید،
آن را در فاصله حدود  ۵سانتیمتری نگه دارید .در دستگاهی که میخواهید برنامهریزی کنید ،کلیدی را به مدت  ۲ثانیه لمس کنید
و نگه دارید تا یادگیری عملیات شروع شود .در حین فرایند ،دستگاه و کنترل از راه دور وسیله خانگی را ثابت نگه دارید.

کنترلکننده هوشمند <

بروید و

را لمس کنید.

فعال یا غیرفعال کردن صداهای هنگام لمس در صفحهکلید کنترل از راه دور
به

کنترلکننده هوشمند <

< تنظیمات بروید تا صداها و/یا لرزش هنگام لمس را فعال یا غیرفعال کنید.
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راهاندازی دوربین
راهاندازی دوربین
چندین راه برای باز کردن برنامه »دوربین« وجود دارد.
ازطریق صفحه اصلی
در صفحه اصلی،

دوربین را باز کنید.

ازطریق صفحه قفل
وقتی صفحهنمایش قفل است ،صفحهنمایش را روشن کنید ،سپس انگشتتان را روی آیکون دوربین در قسمت پایین سمت چپ بکشید تا
دوربین باز شود.
استفاده از عکس فوری ویژه
وقتی این قابلیت فعال است ،هنگام خاموش بودن صفحهنمایش کافی است دکمه »کاهش صدا« را دو بار فشار دهید تا دوربین باز
شود.

1

دوربین را باز کنید.

2

به

3

اکنون ،میتوانید بدون باز کردن قفل صفحهنمایش ،دوربین را باز کنید یا عکس فوری بگیرید.

< عکس فوری ویژه بروید و باز کردن »دوربین« یا گرفتن عکس فوری سریع را انتخاب کنید.

گرفتن عکس
گرفتن عکس
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1
2

دوربین را باز کنید.
سپس ،میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
•

فوکوس :محلی را که مایل به فوکوس روی آن هستید ،لمس کنید.
برای تنظیم جداگانه فوکوس و نورسنجی ،منظرهیاب را لمس کنید و نگه دارید و چارچوب یا حلقه مربوطه را به محل مورد
نظر بکشید.

•

تنظیم روشنایی :منظرهیاب را لمس کنید .وقتی نماد

در کنار چارچوب فوکوس ظاهر میشود ،آن را به سمت بالا یا

پایین بکشید.
•

بزرگنمایی یا کوچکنمایی :در منظرهیاب ،انگشتانتان را به هم نزدیک یا از هم دور کنید یا میله کشویی زوم را بکشید.

•

انتخاب حالت دوربین :انگشتتان را روی گزینههای حالت دوربین به سمت بالا ،پایین ،چپ یا راست بکشید.

•

)خاموش( یا

روشن یا خاموش کردن فلاش:

را لمس کنید و

)خودکار(،

)روشن(،

)همواره

روشن( را انتخاب کنید.
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این قابلیتها ممکن است در برخی از حالتهای دوربین موجود نباشد.

3

برای گرفتن عکس،

را لمس کنید.

گرفتن عکسهای متوالی
از حالت »متوالی« استفاده کنید تا چند عکس متوالی با فواصل زمانی کم از هم بگیرید تا بتوانید بهترینشان را انتخاب کنید.
عکسبرداری متوالی فقط هنگام استفاده از دوربین پشت دردسترس است.

1

دوربین را باز کنید و حالت عکس را انتخاب کنید.

2

را لمس کنید و نگه دارید یا یکی از دکمههای میزان صدا را فشار دهید و نگه دارید تا عکس متوالی گرفته شود.
هنگام عکسبرداری ،شمارشگری را مشاهده میکنید که نشان میدهد تاکنون چند عکس گرفتهاید.

3

برای توقف عکسبرداری ،انگشتتان را بردارید.

بهمحض پایان یافتن عکسبرداری ،از بین عکسهای متوالی ،عکسهایی را که مایل به حفظ آنها هستید ،انتخاب کنید.

1

گالری را باز کنید.

2

یک عکس متوالی را )که با علامت

3

با کشیدن انگشت روی صفحه در میان عکسهای متوالی بگردید تا از بین آنها مواردی را که مایل به حفظ آنها هستید ،انتخاب
کنید ،سپس

4

برچسب زده میشود( انتخاب کنید ،سپس

را لمس کنید.

را لمس کنید و دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.

برای اینکه عکس متوالی را کلاً حذف کنید ،عکس را لمس کنید و نگه دارید تا انتخاب شود ،سپس

را لمس کنید.

گرفتن عکسهای زماندار
زمانسنج دوربین به شما امکان میدهد تأخیری زمانی را تنظیم کنید تا پس از لمس کردن دکمه شاتر بتوانید در موقعیت خود در
عکس قرار بگیرید.

1

دوربین را باز کنید.

2

به

3

به منظرهیاب برگردید و دکمه شاتر را لمس کنید .وقتی شمارش معکوس تمام شود ،دستگاهتان عکس میگیرد.

< تایمر بروید و گزینه تاخیری را انتخاب کنید.

استفاده از فرمانهای صوتی برای گرفتن عکسها
میتوانید بدون اینکه مجبور به لمس دکمه شاتر باشید ،از صدای خود برای گرفتن عکس استفاده کنید.

1

دوربین را باز کنید.

2

به

3

به منظرهیاب برگردید ،سپس فرمان خود برای گرفتن عکس را بگویید.

< کنترل صوتی بروید ،کنترل صوتی را فعال کنید و گزینه کنترل صوتی را انتخاب کنید.

عکسبرداری در حالتهای »پرتره«» ،شب« و »گشودگی دیافراگم باز«
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عکسبرداری در حالتهای »پرتره«» ،شب« یا »دیافراگم باز«
استفاده از حالت پرتره برای عکسبرداری پرتره
حالت »پرتره« به شما امکان میدهد جلوههای »زیبایی« و »نورپردازی« را به عکسهایتان اضافه کنید تا پرترههای خیرهکنندهای
بگیرید.

1
2

دوربین را باز کنید و حالت جهت افقی را انتخاب کنید.
سوژه خود را در داخل کادر منظرهیاب قرار دهید.
برای گرفتن سلفی،

3

را لمس کنید.

سپس ،میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
•

فعال کردن جلوه زیبایی :برای میزان کردن تنظیمات زیبایی،

را لمس کنید و میله کشویی را بکشید .مقدار بیشتر،

جلوه زیبایی چشمگیرتری را ایجاد میکند.
برای غیرفعال کردن جلوه »زیبایی« ،این تنظیم را به پایینترین مقدار آن بکشید.
•

4

تنظیم جلوه نورپردازی:

برای گرفتن عکس،

را لمس و بهدلخواه خود یکی از جلوهها را انتخاب کنید.

را لمس کنید.

گرفتن عکسهای شبانه
حالت »شب« مشکلات ایجادشده بر اثر نور کم و عکسبرداری در شب را حل میکند تا رنگهای روشنتر و جزئیات واضحتری به
عکسهایتان ببخشد.
همچنین ،هنگام عکسبرداری از سوژههای با نور پسزمینه و مناظری با آب روان ،مثل آبشارها ،میتوانید برای ایجاد کنتراست بهتر
یا جلوه صاف از آب روان ،از حالت »شب« استفاده کنید.

1

دوربین را باز کنید و حالت شب را انتخاب کنید.

2

اگر از دوربین پشت استفاده میکنید،
لمس کنید.

3

دستگاهتان را ثابت نگه دارید و

4

دستگاهتان زمان نوردهی را بر اساس روشنایی محیط تنظیم میکند .دستگاهتان را ثابت نگه دارید.
پیش از پایان شمارش معکوس ،عکسبرداری را متوقف نکنید وگرنه ممکن است عکسهایتان تار شوند.

را برای تنظیم حساسیت  ISOدر منظرهیاب یا

را برای تنظیم سرعت شاتر

را لمس کنید.

گرفتن عکسها و ویدیوها در حالت »گشودگی دیافراگم باز«
حالت »گشودگی دیافراگم باز« به شما امکان میدهد عکسها و ویدیوهایی بگیرید که در آنها پسزمینه تار است و در عین حال سوژه
در حالت فوکوس واضح باقی میماند.

1
2

دوربین را باز کنید و حالت گشودگی دیافراگم را انتخاب کنید.
قسمتی را که میخواهید روی آن فوکوس کنید ،لمس کنید .برای داشتن بهترین نتایج ،فاصله دستگاهتان با سوژه باید در محدوده ۲
متری )حدود  ۷فوت( باشد.
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3

برای میزان کردن تنظیمات مربوط به گشودگی دیافراگم،
گشودگی دیافراگم ،پسزمینه تارتری را ایجاد میکند.

4

برای گرفتن عکس یا ویدیو ،دکمه شاتر را لمس کنید .هنگام ضبط کردن ،منظرهیاب را برای تنظیم فوکوس لمس کنید.

را در منظرهیاب لمس کنید و میله کشویی را بکشید .مقدار کمتر

ویرایش مات کردن پسزمینه در عکسهای حالت »گشودگی دیافراگم باز«
پس از گرفتن عکس در حالت »گشودگی دیافراگم باز« ،میتوانید فوکوس و مات کردن پسزمینه را تنظیم کنید.

1

به

2

عکسی را که دارای برچسب

3

دستورالعملهای مربوط به لمس عکس بهمنظور فوکوس مجدد را دنبال کنید .برای تنظیم گشودگی دیافراگم ،میله کشویی قسمت
پایین صفحه را بکشید.

4

گالری < آلبومها < دوربین بروید.

برای ذخیره تنظیمات،

است ،لمس کنید ،سپس

را در قسمت بالای عکس لمس کنید.

را لمس کنید.

هوش مصنوعی برتر
هوش مصنوعی برتر
هوش مصنوعی برتر یک قابلیت از پیش نصبشده دوربین است که با شناسایی هوشمند اشیاء و صحنهها و بهینهسازی تنظیمات
دوربین به تناسب آنها ،کمک میکند عکسهای بهتری بگیرید.
هوش مصنوعی برتر قادر است صحنههای متفاوتی مانند صحنه نمایش ،ساحل ،آسمان آبی ،سرسبزی و متن را تشخیص دهد .این
قابلیت تنها با دوربین پشت کار میکند.

1

دوربین را باز کنید و حالت عکس را انتخاب کنید.

2

برای اطمینان از فعال بودن هوش مصنوعی برتر،

3

سوژه را در کادر منظرهیاب قرار دهید .بهمحض اینکه هوش مصنوعی برتر چیزی را که از آن عکسبرداری میکنید تشخیص
داد ،بهطور خودکار حالتی )مثل پرتره ،سرسبزی یا متن( را توصیه میکند.

4

را لمس کنید تا هوش مصنوعی برتر

برای غیرفعال کردن حالت توصیهشده،
غیرفعال شود.

را لمس کنید.

را در کنار نوشته مربوط به حالت ،یا

استفاده از حالت ماه

1

دوربین را باز کنید و حالت عکس را انتخاب کنید.

2

را لمس کنید تا مطمئن شوید که هوش مصنوعی برتر فعال است.

3
4

دوربین را به سمت ماه بگیرید و انگشتانتان را در منظرهیاب از هم دور کنید تا زوم را روی  ۱۰برابر یا بالاتر تنظیم کنید.
وقتی دستگاهتان ماه را تشخیص میدهد ،بهطور خودکار وارد حالت ماه میشود.
برای گرفتن عکس،

را لمس کنید.

حالت ماه فقط وقتی میتواند ماه را تشخیص دهد که حداقل نیمی از ماه روشن باشد .اگر ماه با ابرها پوشانده شده باشد ،ممکن
است حالت ماه راهاندازی نشود.
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زوم برای گرفتن عکسها
عکس گرفتن با تنظیمات زوم متنوع
قابلیتهای زوم دوربین دستگاهتان این امکان را به شما میدهند تا محتوای بیشتری از منظره یا چشماندازهای دور را ثبت کنید.
گرفتن عکس از فاصله دور

1
2

3

دوربین را باز کنید و حالت عکس را انتخاب نمایید.
دوربین را به سمت شیء دوری که مایل به گرفتن عکس از آن هستید ،بگیرید .میله کشویی زوم را بکشید ،یا انگشتانتان را به هم
نزدیک یا از هم دور کنید تا میزان زوم تنظیم شود.
وقتی وضوح روی مقدار حداکثر تنظیم شده باشد ،نمیتوانید زوم را تنظیم کنید .دوربین بهطور خودکار وضوح را تغییر خواهد
داد.
در منظرهیاب ،قسمتی را که مایل به فوکوس روی آن هستید ،لمس کنید .وقتی دوربین فوکوس شد،

را لمس کنید.

گرفتن عکسهای پانوراما
گرفتن عکس پانوراما
با قابلیت »پانوراما« ،به عکسهای گروهی یا عکسهایتان از چشمانداز وسعت ببخشید .دوربین در محدوده میدان دید شما چندین
عکس از اشیا میگیرد و آنها را در یک عکس پانوراما در کنار هم قرار میدهد.
استفاده از دوربین پشت برای گرفتن عکسهای پانوراما

1

به

2

در قسمت پایین منظرهیاب،

3

دوربین را به سمت نقطه شروع بگیرید ،سپس برای شروع عکسبرداری،

4

دوربین را بهآرامی در جهت پیکان نشاندادهشده در صفحهنمایش حرکت دهید .درطول مدت عکسبرداری ،دستگاه را ثابت نگه
دارید و پیکان را در خط مرکزی نگه دارید.

5

دوربین < بیشتر بروید و حالت پانوراما را انتخاب کنید.

پس از اتمام کار،

را لمس کنید تا جهت چرخش افقی دوربین را تنظیم کنید.
را لمس کنید.

را لمس کنید.

استفاده از دوربین جلو برای گرفتن سلفیهای پانوراما

1

در حالت پانوراما ،برای جابهجایی به دوربین جلو،

2

دوربین را به سمت مرکز صحنه عکسبرداری بگیرید ،سپس برای گرفتن اولین عکس،

3

مطابق دستورالعمل ،دوربین را بهآرامی به سمت چپ و راست بچرخانید .وقتی دو فریم روی منظرهیاب کاملاً بر هم منطبق
شدند ،دوربین بهطور خودکار عکسهای دوم و سوم را میگیرد.

را لمس کنید.
را لمس کنید.

پس از گرفتن سه عکس ،دوربین بهطور خودکار آنها را در یک عکس پانوراما با هم ترکیب میکند.

26

دوربین و گالری

گرفتن عکسهای سیاهوسفید
گرفتن عکس سیاهوسفید
عکسبرداری سیاهوسفید با حذف رنگهایی که موجب حواسپرتی میشوند ،به شما کمک میکند بیشتر روی فرم ،شکل و بافت
تمرکز کنید.

1
2

دوربین را باز کنید.
به بیشتر < سیاه و سفید بروید و براساس سوژه و منظره ،یکی از حالتهای زیر را انتخاب کنید:
•

عادی :این حالت برای انواع سوژهها مناسب است.

•

گشودگی دیافراگم :این حالت پسزمینه را تار میکند و تأکید بیشتری را معطوف به سوژه میکند.

•

جهت افقی :این حالت پسزمینه را تار میکند و به شما امکان میدهد جلوه زیبایی را تنظیم کنید.

•

حرفهای :این حالت به شما امکان میدهد تنظیمات دوربین ،ازجمله حالت نورسنجی ،حساسیت و سرعت شاتر ،را میزان
کنید.

3

برای گرفتن عکس،

را لمس کنید.

نقاشی با نور
نقاشی با نور
قابلیت »نقاشی با نور« به شاتر امکان میدهد تا به مدت طولانیتری باز بماند و با این کار به شما کمک میکند از دنبالههای نوری
عکس بگیرید .هیچ نیازی به تنظیم دستی گشودگی دیافراگم و شاتر نیست.
کافی است با توجه به شرایط نوردهی و سوژه ،از بین گزینههای موجود انتخاب کنید .برای کاهش تکان خوردن دوربین ،استفاده از
سهپایه برای ثابت نگه داشتن دستگاه توصیه میشود.
ثبت دنباله نوری خودروها در حالت »دنبالههای نوری ترافیک«
حالت »دنبالههای نوری ترافیک« به شما امکان میدهد از دنباله نوری خودروها در شب ،عکسهایی هنری بگیرید.

1

به

2

نقطهای را بیابید که از آنجا قادر به مشاهده دنبالههای نوری ایجادشده توسط خودروها از دور هستید .مطمئن شوید که چراغهای
جلو خودرو مستقیما ً به طرف دوربین نیستند زیرا این امر میتواند باعث نوردهی بیش از حد به تصویر شود.

3

را لمس کنید .عکس را در منظرهیاب مشاهده کنید .وقتی نوردهی کاملاً مناسب است،
برای شروع عکسبرداری،
برای پایان دادن به عکسبرداری لمس کنید.

دوربین < بیشتر < نقاشی با نور < دنبالههای نوری ترافیک بروید.

را

ثبت طرحهای نوری در حالت »گرافیتی با نور«
قابلیت »گرافیتی با نور« به شما امکان میدهد با حرکت دادن منبع نوری در برابر دوربین ،الگوهایی را پدید آورید یا واژههایی را
بنویسید.

1

به

دوربین < بیشتر < نقاشی با نور < گرافیتی با نور بروید.
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2

در محیط تاریکی بدون منابع نوری مزاحم ،منبع نوری درخشانی با رنگ مناسب ،مانند چراغ قوه کوچک یا میله شبنما ،را در
مقابل دوربین حرکت دهید .از حرکت دادن بیش از حد بدن خودداری کنید ،زیرا این کار ممکن است روی نتایج عکسبرداری
تأثیر بگذارد.

3

را لمس کنید .عکس را در منظرهیاب مشاهده کنید .وقتی نوردهی کاملاً مناسب است،
برای شروع عکسبرداری،
برای پایان دادن به عکسبرداری لمس کنید.

را

عکس گرفتن از رودخانهها و آبشارها در حالت »آب روان«
قابلیت »آب روان« به شما امکان میدهد عکسهایی بدون مشکل و روان از آبشارها و رودخانهها بگیرید.

1

به

2

این قابلیت هنگام گرفتن عکس از رودخانه یا آبشار ،که در آنها جریان آب زیاد است ،بهترین عملکرد را دارد.

3

را لمس کنید .عکس را در منظرهیاب مشاهده کنید .وقتی نوردهی کاملاً مناسب است،
برای شروع عکسبرداری،
برای پایان دادن به عکسبرداری لمس کنید.

دوربین < بیشتر < نقاشی با نور < آب روان بروید.

را

ثبت زیبایی ستارگان در حالت »رد ستارگان«
قابلیت »رد ستارگان« به شما امکان میدهد از دوربین خود برای ثبت حرکت ستارهها در آسمان شب استفاده کنید.

1

به

2

برای داشتن بهترین نتایج ،شب صافی را در مکانی بدون نور اضافی انتخاب کنید که در آن هیچ مانعی برای مشاهده آسمان وجود
نداشته باشد.

3

را لمس کنید .عکس را در منظرهیاب مشاهده کنید .وقتی نوردهی کاملاً مناسب است،
برای شروع عکسبرداری،
برای پایان دادن به عکسبرداری لمس کنید.

دوربین < بیشتر < نقاشی با نور < دنبالههای ستارگان بروید.

را

گرفتن عکسهای HDR
گرفتن عکسهای HDR
هنگام عکسبرداری با نور پسزمینه یا کنتراست نور بالا ،حالت »محدوده پویایی بالا« ) (HDRبا دادن جزئیات واضحتر به عکس
هایتان ،میتواند به شما کمک کند جلوههای نور و سایه را در عکسهایتان بهبود ببخشید.
استفاده از  HDRبا دوربین پشت

1

به

2

درصورت لزوم ،بهکمک سهپایهای دستگاهتان را ثابت نگه دارید.

3

را لمس کنید.

دوربین < بیشتر بروید و  HDRرا انتخاب کنید.

برای گرفتن عکس،

افزودن برچسبها به عکسها
افزودن برچسب به عکس
واترمارکی ،مثل زمان ،موقعیت مکانی ،آبوهوا یا حسوحال ،را اضافه کنید تا عکستان جذابتر شود.
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1

به

دوربین < بیشتر < استیکرها بروید.

اگر در مسیر فوق این حالت وجود نداشت،

2
3
4

را لمس کنید ،سپس استیکرها را دانلود کنید.

را لمس کنید و واترمارکی را انتخاب کنید .واترمارک انتخابشده در منظرهیاب نمایش داده میشود.
برای تغییر موقعیت واترمارک ،آن را بکشید .همچنین ،میتوانید متن برخی از انواع واترمارکها را ویرایش کنید.
برای گرفتن عکس،

را لمس کنید.

حالت اسناد
حالت اسناد
عکسهایی که با زاویه گرفته شدهاند همواره از لحاظ نمای مشاهده عکس دارای مشکل هستند .اگر نمیتوانید از سندی عکس صاف
بگیرید ،از حالت »اسناد« استفاده کنید.
دوربین در حالت »اسناد« عکسهایی را که بهصورت مورب گرفته شدهاند ،بهطور خودکار تنظیم میکند.
عکسبرداری در حالت اسناد

1

به

دوربین < بیشتر بروید ،سپس اسناد را لمس کنید.

اگر این گزینه موجود نیست،

را لمس و سپس اسناد را دانلود کنید.

2

سندی را که مایل به عکسبرداری از آن هستید ،در داخل چارچوب منظرهیاب قرار دهید ،سپس

3

دوربین بهطور خودکار قسمت متنی داخل منظرهیاب را تشخیص میدهد و تصویر را از حالت مورب خارج میکند.

را لمس کنید.

تنظیم قسمت متنی
اگر نحوه تصحیح عکس مورب در حالت »اسناد« رضایتبخش نیست ،میتوانید ناحیه متنی را بهطور دستی تنظیم کنید.
این قابلیت فقط برای عکسهای گرفتهشده در حالت اسناد موجود است.

1

به

2

در قسمت بالای عکس،

3

برای سفارشیسازی ناحیه تصحیح ،چهار گوشه را بکشید .سپس

گالری < آلبومها < دوربین بروید ،سپس عکسی را که مایل به تنظیم آن هستید ،لمس کنید.
را لمس کنید.
را لمس کنید.

حالت حرفهای
حالت حرفهای
حالت حرفهای به شما امکان تنظیم حرفهای عکسها و ویدئوها را میدهد و هنگام عکاسی ،کنترل کاملی بر نورسنجی ،حساسیت
 ،ISOنوردهی و سایر قابلیتها در اختیارتان میگذارد.
برخی از تنظیمات فوق هنگام تصویربرداری در حالت حرفهای قابل استفاده نیستند.
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1
2

دوربین را باز کنید و حالت حرفهای را انتخاب نمایید.
برای گرفتن عکسهای خاص و حرفهای ،تنظیمات دوربین را سفارشیسازی کنید .همچنین میتوانید با لمس
کیفیت بالا ضبط کنید.
•

 ،ویدئوهای با

تنظیم حالت نورسنجی M :را لمس کنید و یک حالت نورسنجی انتخاب نمایید.
حالت نورسنجی
ماتریس

مرکز

توضیح
نور را در کل فریم اندازهگیری میکند .قابل استفاده هنگام عکسبرداری
در چشماندازهای طبیعی.
تمرکز بیشتری بر سطح نور در مرکز صفحه دارد .قابل استفاده هنگام
گرفتن عکسهای پرتره.
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توضیح

حالت نورسنجی

بر نور در ناحیۀ کوچکی از صفحه تمرکز میکند ،مانند چشمهای

نقطه
•

شخص مورد نظر.

تنظیم حساسیت  ISO: ISOرا لمس کنید و میله کشویی را بکشید.
در شرایط کمنور ،حساسیت  ISOرا افزایش دهید .در محیطهایی با روشنایی خوب ،حساسیت  ISOرا کاهش دهید تا از
نویز تصویر جلوگیری شود.

•

تنظیم سرعت شاتر S :را لمس کنید و میله کشویی را بکشید.
هنگام عکسبرداری در صحنههای ثابت یا پرتره ،سرعت شاتر را کاهش دهید .هنگام عکسبرداری از صحنهها یا اشیای
متحرک ،سرعت شاتر را افزایش دهید.

•

تنظیم جبران نوردهی  EV: EVرا لمس کنید و میله کشویی را بکشید.
در شرایط کمنور ،مقدار  EVرا زیاد و در محیطهایی با روشنایی خوب ،مقدار آن را کم کنید.

•

•

تنظیم فوکوس AF :را لمس کنید و میله کشویی را بکشید.
حالت فوکوس

وضعیتهای قابل اجرا

)AF-Sتک(

سوژههای ساکن

)AF-Cپیوسته(

سوژههای متحرک

)MFدستی(

سوژهای را که مایل به فوکوس روی آن هستید ،لمس کنید.

تنظیم سایه رنگ WB :را لمس کنید و حالتی را انتخاب کنید.
هنگام تصویربرداری در نور درخشان خورشید،
برای تنظیم دمای رنگ،

•

استفاده از سطح افقی:

را انتخاب کنید .در محیطهای کمنور،

را انتخاب کنید.

را لمس کنید.
را لمس و سطح افقی را فعال کنید.

خط راهنمای افقی در منظرهیاب ظاهر میشود .هنگامی که خط نقطهچین با خط ممتد همراستا میشود ،دوربین با سطح افقی
در یک راستا قرار میگیرد و از لبههای کج جلوگیری مینماید.
را لمس کنید و چراغ کمکی  AFرا فعال کنید.

•

استفاده از چراغ کمکی  :AFبرای فوکوس بهتر در محیطهای کمنور،

•

ذخیره عکسها در فرمت  :RAWفرمت  RAWجزئیات بیشتری را ثبت میکند و گزینههای پسپردازش وسیعی را در
اختیارتان قرار میدهد .به

< وضوح بروید و قالب  RAWرا فعال کنید.

حالا ،وقتی عکسی میگیرید ،در فرمتهای  RAWو استاندارد ذخیره میشود .عکسهای دارای فرمت  RAWدر آلبوم
عکسهای  RAWدر گالری ذخیره میشوند.
عکسهای با فرمت  RAWفضای ذخیرهسازی بیشتری را نسبت به عکسهای با فرمت استاندارد اشغال میکند .مطمئن
شوید که فضای ذخیرهسازی دستگاهتان کافی است.

3

برای گرفتن عکس یا ویدیو ،دکمه شاتر را لمس کنید.

ضبط ویدیو
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ضبط ویدیو

1
2

دوربین را باز کنید و حالت ویدیو را انتخاب کنید.
تنظیمات زیر را میزان کنید:
•

بزرگنمایی یا کوچکنمایی :در منظرهیاب ،دو انگشتتان را به هم نزدیک یا از هم دور کنید یا میله کشویی زوم را بکشید.

•

فوکوس :قسمتی را که میخواهید روی آن فوکوس کنید ،لمس کنید .برای قفل کردن نوردهی و فوکوس ،منظرهیاب را لمس
کنید و نگه دارید.

•

روشن یا خاموش کردن فلاش:

را برای روشن نگه داشتن فلاش ،یا

را لمس کنید ،سپس

را برای

خاموش کردن آن لمس کنید.
•

3

تنظیم جلوه زیبایی :برای میزان کردن تنظیمات جلوه »زیبایی«،

برای شروع ضبط،

را لمس کنید.

در حین ضبط ،برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی آرام،
برای گرفتن عکس در حین ضبط فیلم،

4

برای توقف موقت،

را لمس کنید و میله کشویی را بکشید.

یا

را لمس کنید و نگه دارید.

را لمس کنید.

و برای پایان دادن به ضبط،

را لمس کنید.

ضبط با حرکت آهسته
ضبط با حرکت آهسته
از حالت »حرکت آهسته« برای ثبت جزئیات لحظات زودگذر استفاده کنید .بر اساس میزان کندی مورد نظر خود برای نشان دادن
فیلم ،سرعت حرکت آهسته را تنظیم کنید.
•

حرکت فوق آهسته  ۳۲برابر :وقتی دوربین شیء متحرکی را در منظرهیاب تشخیص میدهد ،ویدیو باشکوهی با حرکت فوق آهسته
ضبط میکند .این حالت برای تصویربرداری از حرکتهای فوقالعاده سریع ،مثل ترکیدن حباب و پاشیدن آب ،مناسب است.

•

حرکت آهسته  ۴برابر یا  ۸برابر :میتوانید مجموع مدتزمان تصویربرداری و مدتزمان بخش حرکت آهسته را سفارشی کنید.
این حالت برای تصویربرداری از جزئیات حرکتهای سریع ،مثل شیرجه رفتن و شوت زدن به توپ فوتبال ،مناسب است.

تصویربرداری ویدیوهای حرکت آهسته با سرعت  ۳۲برابر

1

به

2

مطمئن شوید که سرعت  ۳۲برابر است و تشخیص حرکت فعال است )

3

را لمس کنید .وقتی دوربین شیء متحرکی را در
سوژه خود را در کادر منظرهیاب قرار دهید ،سپس برای شروع ضبط،
منظرهیاب تشخیص میدهد ،ویدیو باشکوهی با حرکت فوقالعاده آهسته ضبط میکند.

دوربین < بیشتر بروید ،سپس حرکت آهسته را لمس کنید.

برای ضبط دستی ویدیو،

باید در قسمت بالای صفحهنمایش نشان داده شود(.

را لمس کنید تا تشخیص حرکت غیرفعال شود ،سپس برای شروع ضبط،

را لمس کنید.
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ضبط ویدیوهای حرکت آهسته

1

به

2

سپس،

3

برای شروع ضبط،

4

برای پایان دادن به ضبط،

دوربین < بیشتر بروید ،سپس حرکت آهسته را لمس کنید.
را لمس کنید و یک سرعت انتخاب کنید.
را لمس کند.
را لمس کنید.

تنظیم بخش حرکت آهسته در ویدیوهای حرکت آهسته
میتوان طول بخش حرکت آهسته را در ویدیوهای حرکت آهسته تغییر داد.
این قابلیت فقط برای ویدیوهای حرکت آهسته ضبطشده در سرعت  ۴یا  ۸برابر موجود است.

1

به

2

برای پخش ویدیو،

3

برای تنظیم بخشی که میخواهید بهصورت حرکت آهسته پخش شود ،میلههای کشویی را بکشید.
بخشهای دیگر ویدیو با سرعت عادی پخش میشود.

4
5

گالری < آلبومها < دوربین بروید و ویدیوی حرکت آهستهای را انتخاب کنید.
را لمس کنید .در حین پخش ،ویدیو را لمس کنید تا صفحه ویرایش نمایش داده شود.

برای تنظیم میزان صدای موسیقی پسزمینه و روشنایی،
پس از اتمام کار ،به

را لمس کنید.

< ذخیره فایل حرکت آهسته بروید تا ویرایشهای خود را ذخیره کنید.

برای داشتن بهترین نتایج هنگام اشتراکگذاری ،ویدیوهای حرکت آهسته  ۴برابر یا  ۸برابری را به اشتراک بگذارید که
ویرایشهایتان در آنها ذخیره شده است.

عکاسی گذشت زمان
عکاسی گذشت زمان
میتوانید از »گذشت زمان« استفاده کنید تا در طول چندین دقیقه یا حتی چندین ساعت ،بهتدریج عکس بگیرید ،سپس آنها را در ویدیو
کوتاهی فشرده کنید .این قابلیت به شما امکان میدهد از زیبایی تغییر ،شکوفا شدن گلها ،ابرهای در حال حرکت و مواردی از این
دست عکس بگیرید.

1

به

2

دستگاهتان را در موقعیت قرار دهید .برای کاهش تکان خوردن دوربین ،از سهپایه برای ثابت نگه داشتن دستگاه استفاده کنید.

3

را

دوربین < بیشتر بروید ،سپس گذشت زمان را لمس کنید.

برای شروع ضبط،
لمس کنید.

را لمس کنید .اگر هیچ مدتزمانی برای ضبط تنظیم نشده است ،برای پایان دادن به ضبط،

ویدیو ضبطشده بهطور خودکار در »گالری« ذخیره میشود.

رنگهای Leica
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رنگهای Leica

1

دوربین را باز کنید و به دوربین پشت جابهجا شوید.

2

را در قسمت بالای منظرهیاب لمس کنید ،سپس  Leicaاستاندارد Leica ،زنده یا  Leicaصاف را انتخاب کنید.

3

برای گرفتن عکس یا ویدیو ،دکمه شاتر را لمس کنید.
همه حالتهای دوربین از رنگهای  Leicaپشتیبانی نمیکنند.

ویرایش حالتهای دوربین
ویرایش کردن حالتهای دوربین
دستگاه بهمنظور سازگاری بیشتر با نیازهایتان ،به شما امکان میدهد حالتهای دوربین را دانلود ،بهروزرسانی و حذف کنید.
دانلود حالتهای دوربین

1
2

به

دوربین < بیشتر بروید.
را لمس کنید ،سپس کنار حالتی که مایل به دانلود آن هستید ،گزینه افزودن را لمس کنید.

وقتی دانلود انجام شد ،حالت جدید در بیشتر نمایش داده میشود.
بهروزرسانی حالتهای دوربین

1

در صفحه بیشتر،

2

وقتی بهروزرسانی موجود است ،از دستورالعملهای روی صفحه پیروی کنید تا حالت مربوطه را بهروزرسانی کنید.

را لمس کنید.

حذف حالتهای دوربین

1
2

در صفحه بیشتر،

را لمس کنید تا صفحه ویرایش نمایش داده شود.

را در گوشه بالا سمت چپ حالتی که مایل به حذف آن هستید ،لمس کنید ،سپس برای ذخیره کردن تنظیمات خود،
لمس کنید .اگر

را

نمایش داده نشود ،حذف حالت امکانپذیر نیست.

برای اطمینان از اجرای درست دوربین ،حالتهای از پیش نصبشده دوربین را نمیتوان حذف کرد.

میزان کردن تنظیمات دوربین
میزان کردن تنظیمات دوربین
میتوانید تنظیمات دوربین را میزان کنید تا سریعتر عکس و ویدیو بگیرید.
قابلیتهای زیر ممکن است در برخی از حالتهای دوربین موجود نباشد.
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میزان کردن وضوح دوربین

1
2

را لمس کنید تا به صفحه تنظیمات دسترسی پیدا کنید.

دوربین را باز کنید و

وضوح را لمس کنید و وضوحی را انتخاب کنید.
این قابلیت در برخی از حالتها موجود نیست.

فعال کردن برچسب مکان
برای برچسب زدن موقعیت مکانی خود در عکسها و ویدیوها ،برچسب مکان را فعال کنید.
در »گالری« ،انگشتتان را روی عکس یا ویدیو به سمت بالا بکشید تا موقعیت مکانی را که عکس یا ویدیو در آن گرفته شده است،
مشاهده کنید.
افزودن واترمارکهای دستگاه به عکسها
افزودن واترمارک را فعال کنید .به عکسها و ویدیوهای گرفتهشده با دوربین پشت ،واترمارک دستگاه افزوده میشود.
استفاده از خطوط راهنمای دوربین برای ترکیببندی عکسها
از »خطوط راهنمای دوربین« استفاده کنید تا در تنظیم عکسی بینقص به شما کمک کند.

1

به

2

خطوط راهنمای دوربین را فعال کنید.

3

خطوط مشبکی در منظرهیاب ظاهر میشود .سوژه عکس خود را روی یکی از نقاط تقاطع قرار دهید ،سپس دکمه شاتر را لمس
کنید.

دوربین <

بروید.

فعال کردن انعکاس آینه
هنگام استفاده از دوربین جلو،

را لمس کنید تا انعکاس آینه را فعال یا غیرفعال کنید.

بیصدا کردن صدای شاتر
درصورت لزوم ،بیصدا را فعال کنید.
عکسبرداری از لبخند
عکسبرداری از لبخند را فعال کنید .وقتی دوربین لبخندی را در منظرهیاب شناسایی کند ،بهطور خودکار عکس میگیرد.

مدیریت گالری
مشاهده عکسها و ویدیوها
در »گالری« ،میتوانید عکسها و ویدیوها را مشاهده ،ویرایش و اشتراکگذاری کنید ،همچنین ،میتوانید کلیپهایی را که بهصورت
خودکار از آنها ایجاد شده است ،مرور کنید.
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مشاهده براساس آلبوم
در زبانه آلبومها ،میتوانید عکسها و ویدیوها را براساس آلبوم مشاهده کنید.
برخی از عکسها و ویدیوها در آلبومهای پیشفرض ذخیره میشوند .مثلاً ،ویدیوهای ضبطشده با دوربین در آلبوم دوربین ذخیره می
شوند .عکسهای صفحه و فایلهای ضبطشده از صفحهنمایش در آلبوم عکسهای صفحه ذخیره میشوند.
مشاهده براساس دستهبندی
گالری بهطور هوشمندانه عکسها را در دستهبندیهای مجزا مرتب میکند و به شما امکان میدهد بهسرعت آلبومهای بزرگ را
براساس دستهبندی بگردید.
دستهبندی آلبوم )مثل غذا ،پرتره یا چشمانداز( را در زبانه کشف کردن لمس کنید تا عکسهای آن آلبوم را مشاهده کنید.
مشاهده جزئیات درباره عکس و ویدیو

1

برای مشاهده عکس یا ویدیو در حالت »تمامصفحه« ،آن را لمس کنید .برای پنهان کردن منو ،صفحهنمایش را دوباره لمس کنید.
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2

را لمس کنید تا جزئیات مربوط به عکس یا ویدیو ،مانند مسیر ذخیرهسازی ،وضوح و

وقتی در حالت »تمامصفحه« هستید،
اندازه آن را مشاهده کنید.

جستجوی عکس
با جستجو در »گالری« با استفاده از کلیدواژهها ،بهسرعت جای عکسها را پیدا کنید.

1

گالری را باز کنید ،سپس

را در قسمت بالای صفحهنمایش لمس کنید.

2

کلیدواژهای )مانند »غذا«» ،منظره« یا »گل«( را وارد کنید.

3

عکسهای مربوط به آن کلیدواژه نمایش داده میشود .کلیدواژه پیشنهادی را لمس کنید یا برای دستیابی به نتایج دقیقتر ،کلیدواژه
های بیشتری وارد کنید.

ویرایش کردن عکسها و ویدیوها
»گالری« طیف گستردهای از قابلیتهای ویرایشی را برای عکسها و ویدیوها ارائه میکند.
ویرایش مقدماتی
گالری را باز کنید ،نمای کوچک عکسی را که مایل به ویرایش آن هستید ،لمس کنید ،سپس ویرایش را برای دسترسی به قابلیت
های ویرایش لمس کنید.
•

چرخش:

را لمس کنید و چرخ زاویه را به سمت مورد نظر بکشید.

همچنین ،میتوانید چرخش را برای چرخش  ۹۰درجهای عکس یا آینه را برای برگرداندن آن لمس کنید.
•

برش:

را لمس کنید و با کشیدن پنجره مشبک یا گوشههای آن ،بخش مورد نظر را انتخاب کنید.

همچنین ،میتوانید نسبت ثابتی را انتخاب کنید و برای برش دادن عکس ،گوشههای پنجره مشبک را بکشید.
را لمس کنید.

•

افزودن جلوههای فیلتر :برای انتخاب فیلتر،

•

پاشیدن رنگ :برای انتخاب رنگهایی که میخواهید برجسته شوند،

را لمس کنید .بقیه بخشهای عکس سیاهوسفید خواهد

شد.
را لمس کنید ،یکی از حالتهای تار کردن را انتخاب کنید و برای تنظیم میزان تاری ،میله کشویی را بکشید.

•

تار کردن:

•

تنظیم جلوههای عکس :برای تنظیم میزان روشنایی ،کنتراست ،اشباع رنگ و سایر ویژگیهای عکس،

•

گرافیتی :برای انتخاب قلممو و رنگ بهمنظور افزودن گرافیتی،

•

افزودن عنصر متنی :برای انتخاب سبک عنصر متنی و قالب قلم،

را لمس کنید.

را لمس کنید.
را لمس کنید.

افزودن برچسب به عکسها

1

در »گالری« ،به ویرایش < استیکرها بروید.

2

نوع برچسبی را که مایل به افزودن آن هستید ،مثلاً زمان ،موقعیت مکانی ،آب و هوا یا حالت روحی ،انتخاب کنید.

3

برچسبی را انتخاب کنید و برای تغییر موقعیت برچسب ،آن را بکشید .همچنین ،میتوانید متن بعضی از انواع برچسبها را
ویرایش کنید.
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4

برای ذخیره کردن ویرایشهای خود،

و برای ذخیره کردن عکس،

را لمس کنید.

پیکسلی کردن عکسها

1

به ویرایش < موزاییکی بروید.

2

سبک موزاییکی و اندازه آن را انتخاب کنید تا بخشهایی از عکس را بپوشاند.

3

برای حذف قسمت موزاییکی ،پاککن را لمس کنید و آن را از عکس پاک کنید.

4

برای ذخیره کردن ویرایشهای خود،

و برای ذخیره کردن عکس،

را لمس کنید.

تغییر نام عکسها

1

در گالری ،نمای کوچک عکسی را که میخواهید نام آن را تغییر دهید ،لمس کنید.

2

به

3

تأیید را لمس کنید.

< تغییر نام بروید و نام جدیدی را وارد کنید.

ویرایش ویدیوها

1

به

2

گالری < آلبومها < ویدیوها بروید و ویدیویی را که مایل به ویرایش آن هستید ،لمس کنید.
را لمس کنید .سپس میتوانید این کارها را انجام دهید:

•

برش دادن ویدیو :برای انتخاب بخشی از کلیپ ویدیویی که میخواهید نگه دارید ،میله کشویی در هر دو انتهای آن را
بکشید .برای پیشنمایش ویدیو برشدادهشده،

•

را لمس کنید.

تنظیم وضوح ویدیو :وضوح دلخواه را انتخاب کنید.
وضوح بالاتر منجر به بالاتر رفتن کیفیت ویدیو میشود ،اما فضای ذخیرهسازی بیشتری نیز اشغال میکند.

3

را برای صادر کردن ویدیو لمس کنید.
وقتی کارتان تمام شد،
ویدیو صادرشده در کنار ویدیو اولیه در آلبوم اولیه ذخیره میشود.

به اشتراک گذاشتن عکسها و ویدیوها
چندین راه برای اشتراکگذاری عکسها و ویدیوها از »گالری« وجود دارد.

1
2

گالری را باز کنید.
از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:
را لمس کنید.

•

اشتراکگذاری یک عکس یا ویدیو :عکس یا ویدیو را لمس کنید ،سپس

•

اشتراکگذاری چند عکس یا ویدیو :در آلبوم ،چند عکس و ویدیو را لمس کنید و نگه دارید تا انتخاب شوند ،سپس

را

لمس کنید.

مدیریت گالری
عکسها و ویدیوها را در آلبومهایی سازماندهی کنید تا بهراحتی بین آنها بگردید.
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افزودن آلبوم

1

گالری را باز کنید و سپس آلبومها را لمس کنید.

2

افزودن آلبوم را لمس کنید ،سپس آلبوم را نامگذاری کنید.

3

تأیید را لمس کنید.

4

عکسها یا ویدیوهای مدنظرتان را برای اضافه کردن انتخاب کنید.

انتقال عکسها و ویدیوها

1

آلبومی را باز کنید ،سپس عکسها و ویدیوهایی را که مایل به منتقل کردن آنها هستید ،لمس کنید و نگه دارید تا انتخاب شوند.

2

برای انتخاب آلبوم مورد نظر،

3

پس از انجام انتقال ،موارد منتقلشده دیگر در آلبومهای اصلی نخواهند بود.

< انتقال را لمس کنید.

آلبومهای همۀ عکسها و ویدیوها همه عکسها و ویدیوهای ذخیرهشده در دستگاهتان را نمایش میدهند.
انتقال موارد بین آلبومها ،روی موارد نمایش دادهشده در این آلبومها تأثیری نمیگذارد.
حذف عکسها و ویدیوها
مواردی را که مایل به حذفشان هستید ،لمس کنید و نگه دارید تا انتخاب شوند ،سپس به

< حذف بروید.

امکان حذف آلبومهای همۀ عکسها ،ویدیوها و دوربین وجود ندارد.
عکسها و ویدیوهای حذفشده ،قبل از اینکه پس از گذشت  ۳۰روز بهطور دائمی حذف شوند ،بهطور موقت به آلبوم اخیراً حذفشده
منتقل میشوند.
برای حذف دائمی عکس یا ویدیو بهطور دستی ،نمای کوچک مربوط به آن را در آلبوم اخیراً حذفشده لمس کنید و نگه دارید ،سپس
به

< حذف بروید.

بازیابی عکسها و ویدیوهای حذفشده
در آلبوم اخیراً حذفشده ،مواردی را که مایل به بازیابی آنها هستید ،لمس کنید و نگه دارید تا انتخاب شوند ،سپس

را لمس کنید

تا آنها را به آلبومهای اولیهشان بازیابی کنید.
اگر آلبوم اصلی حذف شده باشد ،آلبوم جدیدی ایجاد میشود.
افزودن عکسها و ویدیوها به موارد دلخواه
عکس یا ویدیویی را باز کنید ،سپس

را لمس کنید.

این مورد در هر دو آلبوم اولیه خود و موارد دلخواه من ظاهر میشود.
پنهان کردن آلبومها
آلبومهای سیستمی ،مثل دوربین ،ویدیوها ،موارد دلخواه من و عکسهای صفحه ،را نمیتوان پنهان کرد.
از زبانه آلبومها ،به

< پنهانکردن آلبومها بروید و وضعیت کلیدهای مربوط به آلبومهایی را که میخواهید پنهان شوند ،به

حالت فعال تغییر دهید.
آلبومهای پنهان و عکسها و ویدیوهای داخل آنها مخفی میشوند و در »گالری« نمایش داده نمیشوند.
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دستهبندی هوشمند عکسها
دستهبندی هوشمند عکس
»گالری« عکسهایتان را بهطور خودکار در دستهبندیهایی مثل پرتره ،موقعیت مکانی ،منظره و غذا مرتب میکند تا بتوانید آنچه را
که به دنبالش هستید ،بهسرعت پیدا کنید.
گالری را باز کنید ،سپس زبانه کشف کردن را لمس کنید تا عکسهایتان را بهصورت مرتبشده در دستهبندیها مشاهده کنید.
برای حذف عکس از آلبوم ،عکس را لمس کنید و نگه دارید تا انتخاب شود ،سپس

)یا

برای پرترهها( را لمس کنید.

همه عکسها را نمیتوان از آلبومهای دستهبندی حذف کرد.
مشاهده و تنظیم آلبومهای افراد
زمانی که تعداد کافی عکس گرفته باشید» ،گالری« بهطور خودکار با شناسایی چهرهها در عکسهایتان ،آلبومهای »افراد« را برای
اشخاص یا گروهها ایجاد میکند .وقتی دستگاهتان درحال شارژ و صفحهنمایش خاموش است ،این کار انجام میشود.
میتوانید آلبومهای »افراد« را نامگذاری کنید و نسبت اشخاص با خود را مشخص کنید.
آلبومهای عکس گروهی نیاز به تعداد مشخصی از عکسها دارد که حاوی  ۲تا  ۱۰چهره باشد که از قبل در آلبومهای »افراد« نام
گذاری شدهاند.

1

به

2

آلبومی را لمس کنید ،به

گالری < کشف کردن بروید و آلبومهای »افراد« ایجادشده را مشاهده کنید.
< ویرایش < افزودن نام بروید ،سپس نام و نسبت )مثل فرزند یا مادر( را مشخص کنید.

بهمحض انجام این کار ،میتوانید با وارد کردن نام یا نسبت در نوار جستجو ،آلبوم »افراد« را پیدا کنید.

ویرایشگر Huawei Vlog
ویرایشگر Huawei Vlog
ویرایشگر  ،Huawei Vlogبا افزودن موسیقی پسزمینه به عکسها و ویدیوهای شماHuawei Vlog ،هایی ،از قبیل »تکستاره
ساز«» ،فیلم لحظات منتخب« و آلبوم »افراد« ،ایجاد میکند.
همچنین ،میتوانید عکسها و ویدیوها را خودتان انتخاب کنید تا  Huawei Vlogهای خودتان را ایجاد کنید.
در هر دو حالت ،میتوانید با لمس از طریق یکی از انگشتان خودHuawei Vlog ،ها را ویرایش و اشتراکگذاری کنید.
مشاهده تکستارهسازها
قابلیت »تکستارهساز« ویدیوهای شما را تجزیهوتحلیل میکند تا کلیپ لحظات برجسته از افراد و اشیاء ایجاد کند و آنها را با موسیقی
پسزمینه به شما ارائه کند.

1

به

2

ویدیویی را لمس کنید ،سپس انگشتتان را روی ویدیو به سمت بالا بکشید .برای مشاهده »تکستارهساز« ایجادشده ،چهره شخص
یا بهترین برش را لمس کنید.
اگر هنوز کلیپی ایجاد نشده است ،برای ایجاد آن ،شروع را لمس کنید.

گالری < آلبومها < ویدیوها بروید.
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وقتی دستگاهتان در حال شارژ شدن و صفحهنمایش خاموش است ،این قابلیت بهطور خودکار کار میکند .این قابلیت فقط
برای ویدیوهای روی دستگاه با مدت زمان بین  ۱۰ثانیه تا  ۳دقیقه کار میکند.
ویرایش »تکستارهسازها«

1

حین تماشای »تکستارهساز« ،ویدیو را لمس کنید تا یکی از الگوهای از پیش تنظیمشده را از پایین صفحهنمایش انتخاب کنید.

2

را لمس کنید تا موسیقی پسزمینه ،فیلتر ،صحنه آغازین و صحنه پایانی و مواردی از این

در قسمت بالای صفحهنمایش،

دست را سفارشی کنید .سپس ،برای ذخیره ویدیو،

3

وقتی کارتان تمام شد،

را لمس کنید.

را برای صادر کردن ویدیو لمس کنید.

اشتراکگذاری »تکستارهسازها«

1

به گالری < آلبومها <  Video Editorبروید ،در آنجا همه ویدیوهای صادرشده را پیدا میکنید.

2

ویدیوهایی را که مایل به اشتراکگذاری آنها هستید ،لمس کنید و نگه دارید تا انتخاب شوند ،سپس

را لمس کنید.

 Huawei Vlogها
ویدیوها آلبوم افراد
»گالری« بهطور خودکار با شناسایی چهرهها در عکسها ،آلبومهای »افراد« را ایجاد میکند.
ویدیوهایی را که در این آلبومهای »افراد« ایجاد شده است ،مشاهده ،ویرایش و اشتراکگذاری کنید.
مشاهده Huawei Vlogs

1

به

2

روی کاور آلبوم،

گالری < کشف کردن بروید و یکی از آلبومهای افراد را لمس کنید.
را لمس کنید.

ویرایش ویدیوهای آلبوم افراد
جلوههای ویژه ،فیلترها و موسیقی پسزمینه را به کار بگیرید تا ویدیوهایتان را متمایز کنید.

1

برای پخش ویدیو،

را لمس کنید .در حین پخش ،میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:

•

انتخاب الگوی ویدیو:

•

ویرایش کلیپهای ویدیویی:

را لمس کنید.
را لمس کنید تا فریم ویدیو یا مدت آن را تنظیم کنید یا کلیپهایی ویدیویی را اضافه یا

حذف کنید.
•

ویرایش موسیقی پسزمینه:

را لمس کنید و از بین موسیقیهای پسزمینه از پیش تنظیمشده یا موسیقیهای ذخیرهشده

در دستگاه خود انتخاب کنید.
•

افزودن جلوههای فیلتر :برای انتخاب فیلتر،

را لمس کنید .برای تنظیم جلوه فیلتر ،میله کشویی را بکشید.
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•

ویرایش صحنه آغازین و صحنه پایانی :برای انتخاب صحنه آغازین و صحنه پایانی،

را لمس کنید .پس از اتمام پیش

نمایش ،متن صحنه آغازین را لمس کنید تا محتوا و سبک آن را ویرایش کنید.

2

پس از اتمام کار ،برای ذخیره ویدیو،

را لمس و برای صادر کردن آن از دستورالعملهای روی صفحه پیروی کنید.

اشتراکگذاری ویدیوهای آلبوم افراد
هنگام صادر کردن ویدیوهای آلبوم »افراد« ،میتوانید با دنبال کردن دستورالعملهای روی صفحه آنها را با دوستان خود به اشتراک
بگذارید.
ویدیوهای صادرشده در گالری < آلبومها <  Video Editorذخیره میشوند.
ویدیوهایی را که مایل به اشتراکگذاری آنها هستید ،لمس کنید و نگه دارید تا انتخاب شوند ،سپس

را لمس کنید.

تصاویر برجسته
تصاویر برجسته
»گالری« بهطور خودکار از بهترین عکسها و ویدیوهای شما آلبومهای »تصاویر برجسته« را براساس اطلاعات زمانی ،مکانی و
موضوعی ،ایجاد میکند و حتی کلیپ ویدیویی کوتاهی میسازد تا بتوانید بیدرنگ خاطرات خوب را دوباره در ذهنتان زنده کنید.
بروید و برچسب مکان را فعال کنید.

•

برای شروع استفاده از »تصاویر برجسته« ،به دوربین <

•

وقتی دستگاهتان درحال شارژ است ،صفحهنمایش خاموش است و باتری حداقل  ٪۵۰شارژ شده است ،آلبومهای »تصاویر
برجسته« بهطور خودکار ساخته میشوند .این فرایند ممکن است کمی زمان ببرد.
اگر کمتر از  ۱۰عکس یا ویدیو در »گالری« وجود داشته باشد ،آلبومهای »تصاویر برجسته« ایجاد نمیشوند.

مشاهده ویدیوهای »تصاویر برجسته«

1

به

2

برای پخش ویدیو،

گالری < تصاویر برجسته بروید و آلبومی را لمس کنید.
را لمس کند.

ویرایش ویدیوهای تصاویر برجسته

1

هنگام تماشای ویدیوی »تصاویر برجسته« ،ویدیو را لمس کنید تا یکی از الگوهای از پیش تنظیمشده را از پایین صفحهنمایش
انتخاب کنید.

2

برای سفارشیسازی موارد بیشتر ،میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
•

انتخاب الگوی ویدیو:

•

ویرایش کلیپهای ویدیویی:

را لمس کنید.
را لمس کنید تا فریم ویدیو یا مدت آن را تنظیم کنید یا کلیپهایی ویدیویی را اضافه یا

حذف کنید.
•

ویرایش موسیقی پسزمینه:

را لمس کنید و از بین موسیقیهای پسزمینه از پیش تنظیمشده یا موسیقیهای ذخیرهشده

در دستگاه خود انتخاب کنید.
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را لمس کنید .برای تنظیم جلوه فیلتر ،میله کشویی را بکشید.

•

افزودن جلوههای فیلتر :برای انتخاب فیلتر،

•

ویرایش صحنه آغازین و صحنه پایانی :برای انتخاب صحنه آغازین و صحنه پایانی،

را لمس کنید .پس از اتمام پیش

نمایش ،متن صحنه آغازین را لمس کنید تا محتوا و سبک آن را ویرایش کنید.

3

را لمس و برای صادر کردن آن از دستورالعملهای روی صفحه پیروی کنید.

پس از اتمام کار ،برای ذخیره ویدیو،

اشتراکگذاری ویدیوهای »تصاویر برجسته«

1
2

به گالری < آلبومها <  Video Editorبروید ،در آنجا همه ویدیوهای صادرشده خود را پیدا خواهید کرد.
ویدیوهایی را که مایل به اشتراکگذاری آنها هستید ،لمس کنید و نگه دارید تا انتخاب شوند ،سپس

را لمس کنید.

افزودن یا حذف عکسها و ویدیوها از آلبومهای »تصاویر برجسته«

1

در زبانه تصاویر برجسته ،آلبومی را لمس کنید.

2

سپس میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
•

افزودن عکسها یا ویدیوها:

را لمس کنید ،مواردی را که مایل به افزودنشان هستید ،انتخاب کنید ،سپس

را

لمس کنید.
•

حذف عکسها یا ویدیوها :عکسها یا ویدیوهایی را که مایل به حذفشان هستید ،لمس کنید و نگه دارید تا انتخاب شوند،
را لمس کنید ،سپس جابجایی را لمس کنید.

تغییر نام آلبومهای »تصاویر برجسته«

1
2

در زبانه تصاویر برجسته ،آلبومی را لمس کنید.
به

< تغییر نام بروید و نام جدیدی را وارد کنید.

حذف آلبومهای »تصاویر برجسته«

1
2

در زبانه تصاویر برجسته ،آلبومی را لمس کنید.
به

< حذف بروید و حذف را لمس کنید.
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برنامهها
برنامهها
یافتن برنامه نصبشده
انگشتتان را از وسط صفحه اصلی به سمت پایین بکشید تا نوار جستجو نشان داده شود ،سپس نام برنامه را وارد کنید .وقتی برنامه
یافت شد،

را در کنار نام آن لمس کنید.

لغو نصب برنامه
با استفاده از هرکدام از روشهای زیر ،میتوانید برنامه را لغو نصب کنید:
•

آیکون برنامهای را که مایل به لغو نصب آن هستید ،لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد ،لغو نصب را لمس کنید ،سپس برای
لغو نصب برنامه ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.

•

تنظیمات < برنامهها < برنامهها بروید ،برنامهای را که مایل به لغو نصب آن هستید ،لمس کنید ،سپس لغو نصب را لمس

به
کنید.

برخی از برنامههای از پیش نصبشده سیستم را نمیتوان لغو نصب کرد ،زیرا لغو نصب آنها ممکن است منجر به خطاهای
سیستم شود.
مدیریت برنامههای پسزمینه

1

با توجه به روش پیمایشی که استفاده میکنید ،با استفاده از یکی از روشهای زیر به صفحه وظایف اخیر دسترسی پیدا کنید:
•

•

2

حرکتها :انگشت خود را از قسمت پایین صفحهنمایش به سمت بالا بکشید و نگه دارید.
پیمایش سهکلیدی:

را لمس کنید.

در صفحه وظایف اخیر ،میتوانید این کارها را انجام دهید:
•

برای مشاهده پیشنمایش برنامهها ،انگشتتان را در عرض صفحهنمایش بکشید.

•

برای دسترسی به برنامه ،پیشنمایش آن را لمس کنید.

•

برای بستن برنامه ،انگشتتان را روی پیشنمایش آن به سمت بالا بکشید.

•

برای قفل کردن برنامه ،انگشتتان را روی پیشنمایش آن به سمت پایین بکشید.
ظاهر میشود .لمس

•

•

در قسمت بالای پیشنمایش برنامه

این برنامه را نمیبندد.

برای قفلگشایی آن ،انگشتتان را دوباره به سمت پایین بکشید.

ناپدید میشود.

را لمس کنید تا همه برنامهها )بهجز آنهایی که قفل کردهاید( بسته شوند.

پاک کردن حافظه پنهان برنامه
فایلهای حافظه پنهان برنامه را حذف کنید تا فضای ذخیرهسازی آزاد شود.
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به

تنظیمات < برنامهها < برنامهها بروید ،برنامهای را که مایل به پاک کردن حافظه پنهان آن هستید ،انتخاب کنید ،سپس به

محل ذخیره < پاک کردن حافظه پنهان بروید.

مخاطبین
ایجاد و ویرایش کردن اطلاعات مخاطبین
میتوانید به چندین روش مخاطبین را ایجاد کنید ،همچنین ،فهرست مخاطبین خود را مشاهده و مدیریت کنید.
ایجاد مخاطبین

1

را لمس کنید.
تلفن را باز کنید ،زبانه مخاطبین را در قسمت پایین صفحهنمایش انتخاب کنید ،سپس
اگر برای اولین بار مخاطبی را ایجاد میکنید ،برای انجام این کار ،ایجاد مخاطب جدید را لمس کنید.

2

برای تنظیم تصویر نمایه برای مخاطب ،عکس دوربین را لمس کنید ،اطلاعات ،ازقبیل نام ،سازمان و شماره تلفن مخاطب ،را
وارد کنید ،سپس

را لمس کنید.

وارد کردن مخاطبین

1

در صفحه مخاطبین ،به

2

وارد کردن از طریق بلوتوث ،وارد کردن از طریق  Wi-Fi Directیا وارد کردن از ذخیرهساز را انتخاب کنید ،سپس
دستورالعملهای روی صفحه را برای وارد کردن مخاطبین دنبال کنید.

< تنظیمات < وارد کردن /صادر کردن بروید.

اسکن کردن کارتهای ویزیت برای افزودن مخاطبین

1

در صفحه مخاطبین ،به

2

کارت ویزیت را روی سطح صافی قرار دهید ،دوربین را بهگونهای تنظیم کنید که محتوای کارت ویزیت بهطور واضح در منظره

< اسکن یا کارتهای ویزیت < اسکن بروید.

یاب نمایش داده شود ،سپس برای گرفتن عکس از یک یا چند کارت ویزیت در یک ردیف،

3

را لمس کنید.

پس از گرفتن عکسها ،دستگاهتان بهطور خودکار اطلاعات مخاطبین را شناسایی میکند .برای ذخیره مخاطب،
کنید.

را لمس

میتوانید کارتهای ویزیت اسکنشده را در کارتهای ویزیت مشاهده کنید.
اسکن کد  QRبرای افزودن مخاطب
اگر کد  QRحاوی اطلاعات مخاطب باشد ،میتوانید کد  QRرا برای افزودن سریع مخاطب اسکن کنید.

1

در صفحه مخاطبین ،به

2

از کد  QRعکس بگیرید یا عکس کارت  QRرا از »گالری« انتخاب کنید ،اطلاعات مخاطبین داخل کد  QRشناسایی و اضافه
میشود.

< اسکن یا کارتهای ویزیت < اسکن بروید.

جستجوی مخاطبین

1

از صفحه مخاطبین ،به
داده شوند.

2

با استفاده از یکی از روش های زیر ،مخاطبین را جستجو کنید:

< تنظیمات < ترجیحات نمایشگر بروید و همه مخاطبین را لمس کنید تا همه مخاطبینتان نمایش
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•

انگشتتان را از وسط صفحه اصلی به سمت پایین بکشید ،در کادر جستجو ،کلیدواژهای )مثل نام ،حروف اول نام و نام
خانوادگی یا نشانی ایمیل( را که مربوط به مخاطب مد نظر است ،وارد کنید.
همچنین ،میتوانید چندین کلیدواژه ،مثل »جان لندن« را وارد کنید تا مخاطبین مطابق با آن بهسرعت پیدا شوند.

•

کلیدواژههای مخاطبی را که میخواهید پیدا کنید ،در کادر جستجوی بالای فهرست مخاطبین وارد کنید .نتایج منطبق در زیر
کادر جستجو نمایش داده میشوند.

اشتراکگذاری مخاطبین

1

در صفحه مخاطبین ،مخاطبی را که میخواهید به اشتراک بگذارید ،انتخاب کنید ،سپس به

2

روش اشتراکگذاری را انتخاب کنید ،سپس دستورالعملهای روی صفحه را برای اشتراکگذاری مخاطب دنبال کنید.

< اشتراکگذاری مخاطب بروید.

صادر کردن مخاطبین

1

در صفحه مخاطبین ،به

2

صدور به ذخیرهساز را لمس کنید و دستورالعملهای روی صفحه را برای صادر کردن مخاطبین دنبال کنید.

< تنظیمات < وارد کردن /صادر کردن بروید.

فایلهای صادرشده در قالب  ،.vcfبهطور پیشفرض در دایرکتوری ریشه ذخیرهساز داخلی دستگاهتان ذخیره میشوند .برای مشاهده
فایلهای صادرشده در ذخیرهساز داخلی ،میتوانید فایلها را باز کنید.
حذف مخاطبین
با استفاده از یکی از روشهای زیر ،مخاطبین را حذف کنید:
•

•

مخاطب ثبتشدهای را که مایل به حذف او هستید ،لمس کنید و نگه دارید ،سپس حذف را لمس کنید.
< تنظیمات < سازماندهی مخاطبین < حذف چندین مخاطب بروید ،مخاطبهای ثبتشدهای را که

در صفحه مخاطبین ،به

مایل به حذف آنها هستید ،انتخاب کنید ،سپس
برای بازیابی مخاطبین حذفشده ،به

را لمس کنید.

< تنظیمات < سازماندهی مخاطبین < مواردی که اخیراً حذف شدهاند بروید ،مخاطبی را

که مایل به بازیابی آن هستید ،لمس کنید و نگه دارید ،کادرهای انتخاب هرکدام از مخاطبین دیگری را که مایل به بازیابی آنها هستید،
انتخاب کنید ،سپس

را لمس کنید.

ادغام کردن مخاطبین تکراری

1

تلفن را باز کنید ،زبانه مخاطبین را در قسمت پایین صفحهنمایش انتخاب کنید ،سپس
مخاطبین < ادغام مخاطبین تکراری را لمس کنید.

2

مخاطبین تکراری را که باید ادغام شوند ،انتخاب کنید و ادغام را لمس کنید.

< تنظیمات < سازماندهی

مدیریت گروههای مخاطبین
با ایجاد و مدیریت گروههای مخاطبین ،میتوانید بهراحتی ایمیلها یا پیامهای گروهی را به چندین مخاطب ارسال کنید .دستگاهتان به
طور خودکار گروههای مخاطبین را براساس شرکت ،شهر و آخرین زمان تماس ،ایجاد میکند ،اما بهدلخواه خود میتوانید گروههای
جدیدی را نیز ایجاد کنید.
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ایجاد گروه مخاطبین

1

تلفن را باز کنید ،زبانه مخاطبین را در قسمت پایین صفحهنمایش انتخاب کنید ،سپس گروهها را لمس کنید.

2

را لمس کنید ،نام گروه ،مثل »خانواده« یا »دوستان« ،را وارد کنید ،سپس تأیید را لمس کنید.

3

دستورالعملهای روی صفحه را برای افزودن مخاطبین به گروه دنبال کنید ،سپس

را لمس کنید.

ویرایش گروه مخاطبین

1
2

در صفحه گروهها ،گروهی را که مایل به ویرایش آن هستید ،انتخاب کنید و برای افزودن مخاطب جدید،

را لمس کنید.

را برای حذف اعضا ،آهنگ زنگ گروه ،حذف گروه یا تغییر نام لمس کنید.

ارسال پیامها یا ایمیلهای گروهی
در صفحه گروهها ،گروهی را باز کنید ،سپس برای ارسال پیام،

یا برای ارسال ایمیل،

را لمس کنید.

حذف گروههای مخاطبین
در صفحه گروهها ،گروهی را که مایل به حذف آن هستید ،لمس کنید و نگه دارید ،سپس حذف را لمس کنید.

ایجاد اطلاعات شخصی
میتوانید کارت ویزیتی حاوی اطلاعات شخصیتان ایجاد کنید تا آن را با دیگران به اشتراک بگذارید .همچنین ،میتوانید اطلاعات
شخصی خود برای وضعیت اضطراری را اضافه کنید تا بتوانید در وضعیت اضطراری بهسرعت تقاضای کمک کنید.
ایجاد کارت ویزیت شخصی

1

تلفن را باز کنید ،زبانه مخاطبین را در قسمت پایین صفحهنمایش انتخاب کنید ،سپس کارت من را لمس کنید.

2

تصویر نمایه خود را تنظیم کنید ،اطلاعات شخصی ،از قبیل نام ،نشانی محل کار و شماره تلفن ،را وارد کنید.

3

را لمس کنید تا کارت ویزیت دارای کد  QRبهطور خودکار ایجاد شود.
میتوانید با استفاده از کد  ،QRکارت ویزیت خود را به اشتراک بگذارید.

افزودن اطلاعات اضطراری

1

از صفحه مخاطبین ،به کارت من < اطلاعات اضطراری بروید.

2

افزودن را لمس کنید و اطلاعات شخصی ،پزشکی و مخاطب وضعیت اضطراری را تنظیم کنید.

اگر در موقعیت اضطراری قرار دارید و قبلاً مخاطبین اضطراری را اضافه کردهاید ،برای وارد کردن رمز ورود به صفحه قفل
دسترسی پیدا کنید ،به تماس اضطراری < اطلاعات اضطراری < شمارههای تماس اضطراری بروید و برای برقراری تماس ،یکی از
مخاطبین اضطراری را انتخاب کنید.

پاک کردن رد مخاطبین

1

تلفن را باز کنید ،زبانه مخاطبین را در قسمت پایین صفحهنمایش لمس کنید ،سپس مخاطبی را که مایل به پاک کردن رد او
هستید ،لمس کنید.
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2

به

< پاک کردن تاریخچه < پاک کردن بروید تا همه سوابق تماس و پیام مربوط به آن مخاطب را حذف کنید.

افزودن حساب  LinkedInخود
حساب  LinkedInخود را پیوند دهید تا اطلاعات مخاطبین  LinkedInشما با دستگاهتان همگامسازی شود.
همگامسازی مخاطبین LinkedIn

1

تلفن را باز کنید ،زبانه مخاطبین را در قسمت پایین صفحهنمایش انتخاب کنید ،سپس به
 LinkedInبروید.

2

برای ورود به حساب  LinkedInخود ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید .پس از ورود به حساب ،اطلاعات مربوط به
مخاطبین  LinkedInشما بهطور خودکار با دستگاهتان همگامسازی میشود.

3

برای همگامسازی همه اطلاعات مخاطبین  LinkedInخود ،در صفحه تنظیمات  ،LinkedInبه همگامسازی مخاطبین
 < LinkedInهمۀ مخاطبین  LinkedInبروید و همگامسازی یا بهروزرسانی خودکار  LinkedInرا انتخاب کنید.

< تنظیمات < افزودن حساب

مشاهده اطلاعات  LinkedInمخاطب
از صفحه مخاطبین ،مخاطب  LinkedInرا انتخاب کنید ،سپس مشاهدۀ آنلاین نمایۀ  LinkedInرا لمس کنید.
لغو پیوند حساب LinkedIn
از صفحه مخاطبین،

< تنظیمات <  LinkedInرا لمس و قطع ارتباط را انتخاب کنید.

تلفن
مدیریت گزارشهای تماس
برای داشتن رابط کاربری مرتبتر و فشردهتر ،میتوانید گزارشهای تماس یک مخاطب یا شماره را ادغام کنید یا درصورت لزوم
گزارشهای تماس را حذف کنید.
ادغام گزارشهای تماس

1

به

2

براساس مخاطب را انتخاب کنید ،سپس دستگاهتان بهطور خودکار گزارشهای تماس مربوط به شماره یا مخاطب یکسان را ادغام
میکند.

تلفن <

< تنظیمات < ادغام آمار تماسها بروید.

مشاهده تماسهای بیپاسخ

1

2

تلفن را باز کنید ،انگشتتان را در فهرست گزارش تماس به سمت پایین بکشید ،سپس

برای نمایش همه تماسهای بیپاسخ،
زبانه بیپاسخ را لمس کنید.
در فهرست گزارش تماس ،همه تماسهای بیپاسخ به رنگ قرمز نمایش داده میشوند تا بهسرعت آنها را در صفحه همه موارد
تشخیص دهید.
برای برقراری تماس متقابل یا ارسال پیام،

را در کنار گزارش تماس لمس کنید.

حذف گزارشهای تماس
با استفاده از یکی از روشهای زیر ،گزارشهای تماس را حذف کنید:
•

در صفحه تلفن ،یکی از موارد ثبتشده را لمس کنید و نگه دارید ،سپس حذف ورودی را لمس کنید.
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•

در صفحه تلفن ،به

< حذف موارد بروید ،موارد ثبتشدهای را که مایل به حذف آنها هستید انتخاب کنید ،سپس

را

لمس کنید.
•

در صفحه تلفن ،انگشتتان را روی مورد ثبتشدهای که مایل به حذف آن هستید به سمت راست بکشید ،سپس

را لمس کنید.

تنظیم آهنگ زنگ برای تماسهای ورودی
میتوانید موسیقی یا ویدیوی دلخواه خود را بهعنوان آهنگ زنگ برای تماسهای ورودی تنظیم کنید.
اگر دو سیمکارت در دستگاهتان قرار داده شده است ،آهنگ زنگ را برای سیمکارت  ۱و سیمکارت  ۲جداگانه پیکربندی کنید.
تنظیم موسیقی برای آهنگ زنگ

1

به

2

آهنگ زنگ سیستمی را انتخاب کنید یا موسیقی روی دستگاه را لمس کنید تا آهنگی را از فایلهای محلی بهعنوان آهنگ زنگ
انتخاب کنید.

تلفن <

< تنظیمات < آهنگ زنگ یا

تنظیمات < صداها و لرزش < آهنگ زنگ تلفن بروید.

تنظیم آهنگ زنگ ویدیویی
ویدیویی را بهعنوان آهنگ زنگ برای تماسهای ورودی تنظیم کنید.

1

به

2

آهنگ زنگ های ویدیویی را لمس کنید و برای پیشنمایش جلوه ویدیویی برای تماسهای ورودی ،ویدیویی را انتخاب کنید.

3

تلفن <

< تنظیمات < آهنگ زنگ یا

تنظیمات < صداها و لرزش < آهنگ زنگ تلفن بروید.

را لمس کنید تا ویدیو را بهعنوان آهنگ زنگ تنظیم کنید.

تنظیم آهنگ زنگ برای مخاطب

1

تلفن را باز کنید ،زبانه مخاطبین را در قسمت پایین صفحهنمایش لمس کنید ،سپس مخاطبی را که مایل به تنظیم آهنگ زنگ
برای او هستید ،انتخاب کنید.

2

در صفحه جزئیات مخاطب ،آهنگ زنگ را لمس و آهنگ زنگی را انتخاب کنید.

استفاده از  VoLTEبرای برقراری تماس
»صدا روی  (VoLTE) «LTEفناوری انتقال دادهها مبتنی بر  IPاست که هم سرویس تماس و هم سرویس دادهها را روی شبکه
 4Gارائه میکند.
بهمحض فعال شدن  ،VoLTEمیتوانید حین دسترسی به اینترنت تماس برقرار کنید .اگر دستگاهتان از دو سیمکارت با VoLTE
دوگانه پشتیبانی کند ،میتوانید حتی در حین استفاده از یک سیمکارت برای تماس ،در سیمکارت دیگر تماس ورودی دریافت کنید.
همچنین VoLTE ،زمان برقراری سریعتر در تماس و کیفیت بالاتر در تماسهای صوتی و تصویری را به شما ارائه میکند.
برقراری تماس تصویری
برقراری تماسهای تصویری فقط وقتی ممکن است که هر دو طرف از دستگاههایی دارای  VoLTEفعال استفاده کنند.

1
2

تلفن را باز کنید ،زبانه مخاطبین را در قسمت پایین صفحهنمایش لمس کنید ،سپس مخاطبی را که مایل به برقراری تماس با
او هستید ،انتخاب کنید.
برای برقراری تماس تصویری،

را لمس کنید.
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را لمس کنید تا به تماس تصویری جابهجا شوید.

همچنین ،حین تماسهای صوتی ،میتوانید

مدیریت تماسهای ورودی
وقتی از قبل تماسی با شما برقرار شده است و در حال مکالمه هستید ،میتوانید از قابلیت انتظار تماس برای پاسخ به تماسهای
ورودی استفاده کنید .اگر بهدلیل معیوب بودن دستگاه خود یا ضعیف بودن سیگنال شبکه ،نمیتوانید تماسی را پاسخ دهید ،میتوانید
قابلیت هدایت تماس را نیز تنظیم کنید تا تماسها به شماره یا دستگاه دیگری هدایت شوند.
پاسخ دادن به تماس ورودی یا رد کردن آن
اگر هنگام قفل بودن صفحهنمایش تماسی دریافت کردید:
•

برای پاسخ دادن به تماس،

•

برای رد کردن تماس،

•

برای رد تماس و پاسخ دادن با پیام ،SMS

•

را به سمت چپ بکشید.
را به سمت راست بکشید.

برای تنظیم یادآور تماس متقابل،

را لمس کنید.

را لمس کنید.

اگر هنگام قفل نبودن صفحهنمایش تماسی دریافت کردید:
•

برای پاسخ دادن به تماس،

را لمس کنید.

•

برای رد تماس،

•

برای رد تماس و پاسخ دادن با پیام ،SMS

•

را لمس کنید.

برای تنظیم یادآور تماس متقابل،

را لمس کنید.

را لمس کنید.

فعال کردن انتظار تماس
قابلیت »انتظار تماس« به شما امکان میدهد وقتی در حال مکالمه هستید ،با قرار دادن تماس اول در حالت انتظار ،تماسهای ورودی
را پاسخ دهید.
این قابلیت مستلزم پشتیبانی شرکت مخابراتی تلفن همراهتان از آن است .برای اطلاع از جزئیات ،با شرکت مخابراتی خود
تماس بگیرید.
به

تلفن <

< تنظیمات بروید .در قسمت مربوط به سیمکارتی که مایل به فعال کردن انتظار تماس برای آن هستید ،به

بیشتر < انتظار تماس بروید.
این قابلیت ممکن است بسته به شرکت مخابراتی متفاوت باشد.
پاسخ دادن به تماس ورودی جدید حین تماس

1
2

وقتی از قبل تماسی برقرار شده است و در حال مکالمه هستید ،درصورت دریافت تماس ورودی ،برای پاسخ دادن به آن،
لمس کنید.
برای جابهجایی بین دو تماس،

را

را لمس کنید یا تماس در حال انتظار را در فهرست تماس لمس کنید.
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فعال کردن هدایت تماس
پس از فعال شدن قابلیت »هدایت تماس« ،تماسهایی که واجد شرایط تنظیمشده هستند ،بهطور خودکار به شماره تلفن مشخصشدهای
منتقل میشوند.
این قابلیت مستلزم پشتیبانی شرکت مخابراتی تلفن همراهتان از آن است .برای اطلاع از جزئیات ،با شرکت مخابراتی خود
تماس بگیرید.

1

< تنظیمات بروید و هدایت تماس را در قسمت مربوط به سیمکارتی که مایل به فعال کردن هدایت تماس
در صفحه تلفن ،به
برای آن هستید ،لمس کنید.

2

روش هدایت تماس را انتخاب و فعال کنید ،سپس شماره مورد نظر را وارد و تأیید کنید.
این قابلیت ممکن است بسته به شرکت مخابراتی متفاوت باشد.

غیرفعال کردن هدایت تماس

1

در صفحه تلفن ،به
< تنظیمات بروید و هدایت تماس را در قسمت مربوط به سیمکارتی که مایل به غیرفعال کردن هدایت
تماس برای آن هستید ،لمس کنید.

2

حالت هدایت تماس را که مایل به غیرفعال کردن آن هستید ،انتخاب و آن را غیرفعال کنید.
این قابلیت ممکن است بسته به شرکت مخابراتی متفاوت باشد.

فیلتر و مسدود کردن تماسهای ناخواسته
قوانین مسدودسازی مختلفی تنظیم کنید تا تماسهای مرتبط با فروش کالا ،کلاهبرداری و سایر انواع تماسهای ناخواسته مسدود شود.
فیلتر تماسهای ناخواسته

1

به

تلفن <

< مسدودشده <

راه دیگر این است که به

2

بروید و قوانین مسدودسازی را تنظیم کنید.

بهینهساز < مسدودشده <

بروید تا قوانین مسدودسازی را تنظیم کنید.

قوانین مسدود کردن تماس را لمس کنید و وضعیت کلیدهای قوانین مسدودسازی مربوطه را به حالت فعال تغییر دهید.

مسدود کردن تماسهای ورودی از شمارههای خاص
با استفاده از یکی از روشهای زیر ،میتوانید تماسهای ورودی از شمارههای خاصی را مسدود کنید:
•

به

تلفن <

< مسدودشده <

< لیست سیاه بروید،

را لمس کنید ،سپس شماره تلفنهایی را که مایل به

مسدود کردن آنها هستید ،اضافه کنید.
•

در صفحه تلفن ،زبانه مخاطبین را از قسمت پایین لمس کنید ،مخاطبی را که مایل به مسدود کردن او هستید ،لمس کنید ،سپس به
< افزودن به لیست سیاه بروید.

تنظیم دریافت یا عدم دریافت اعلانها برای تماسهای مسدودشده
به

تلفن <

< مسدودشده <

< دریافت اعلانها بروید و دریافت یا عدم دریافت اعلانها برای تماسهای مسدودشده

را تنظیم کنید.
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تماسها و تقاضای کمک اضطراری
استفاده از قابلیت »تقاضای کمک اضطراری«
اگر با وضعیت اضطراری مواجه شدید ،میتوانید بهسرعت و بهطور مخفیانه به مخاطبین اضطراری خود پیام »تقاضای کمک«
ارسال کنید.

1

 GPSرا فعال کنید و مجوز دسترسی به موقعیت مکانی را به قابلیت »تقاضای کمک اضطراری« بدهید.

2

تنظیمات < امنیت <  SOSاضطراری بروید ،همچنین پیام  SOSارسال شود را فعال کنید ،سپس مخاطبین اضطراری
به
خود را تنظیم کنید.

بهمحض فعال کردن قابلیت »تقاضای کمک اضطراری« ،در صورت مواجهه با وضعیت اضطراری ،دکمه »روشن/خاموش« را پنج
بار متوالی و سریع فشار دهید ،دستگاهتان بهطور خودکار پیامی حاوی موقعیت مکانی فعلیتان را به مخاطبین اضطراری شما ارسال
میکند.
بهمحض ارسال پیام ،صفحه تماس اضطراری در دستگاهتان بالا میآید که از طریق آن میتوانید تماس سریعی با خدمات وضعیت
اضطراری یا یکی از مخاطبین اضطراری خود برقرار کنید.
برقراری تماسهای اضطراری
در شرایط اضطراری ،حتی در صورت موجود نبودن سیگنال ،میتوانید مستقیما ً از صفحه قفل دستگاهتان تماسهای اضطراری را
برقرار کنید.
قابلیت تماس اضطراری تابع مقررات محلی و شرکتهای مخابراتی تلفن همراه است .مشکلات شبکه یا سایر انواع تداخل
ممکن است منجر به کار نکردن تماسهای اضطراری شود.

1

2

از صفحه قفل ،برای وارد کردن رمز ورود خود به صفحهنمایش دسترسی پیدا کنید و تماس اضطراری را لمس کنید .اگر در
منطقهای باشید که سیگنال در آن خوب باشد و دستگاهتان اتصال اینترنت داشته باشد ،دستگاه بهطور خودکار موقعیت مکانی شما
را دریافت میکند و آن را در صفحهنمایش نشان میدهد.
شماره اضطراری محلی را وارد کنید و برای تماس با آن شماره،
لمس کنید و مخاطبی اضطراری را برای تماس انتخاب کنید.

را لمس کنید .راه دیگر این است که اطلاعات اضطراری را

انجام عملیات حین تماس
در طول تماس ،منوی حین تماس نمایش داده میشود.
•

برای فعال کردن حالت هندزفری،

•

برای برقراری تماس دیگر،

را لمس کنید.
را لمس کنید )فقط وقتی در دسترس است که تماس سهطرفه فعال شده باشد( .این قابلیت مستلزم

پشتیبانی شرکت مخابراتی تلفن همراهتان از آن است .برای اطلاع از جزئیات ،با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.
را لمس کنید.

•

برای استفاده از شمارهگیر،

•

حین تماس ،با برگشتن به صفحه قبلی یا صفحه اصلی ،با استفاده از حالت پیمایش فعلی ،میتوانید صفحه تماس را پنهان کنید و به
برنامههای دیگر دسترسی پیدا کنید.
برای بازگشت به صفحه تماس ،نوار سبز رنگ روی نوار وضعیت را لمس کنید.

•

برای پایان دادن به تماس،

را لمس کنید.
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استفاده از پست صوتی
وقتی دستگاهتان خاموش است یا پوشش شبکه تلفن همراه وجود ندارد ،تماسها را به پست صوتی خود انتقال دهید .تماسگیرندگان می
توانند برای شما پیام صوتی بگذارند که میتوانید بعداً به آن گوش دهید.
این قابلیت به پشتیبانی سرویس از طرف شرکت مخابراتی تلفن همراه شما نیاز دارد .برای اطلاع از جزئیات ،با شرکت مخابراتی
تلفن همراه خود تماس بگیرید.
فعال کردن پست صوتی

1

< تنظیمات < بیشتر بروید.
تلفن <
به
اگر دو سیمکارت در دستگاهتان قرار داده شده است ،بیشتر را در قسمت سیمکارت  ۱یا سیمکارت  ۲لمس کنید.

2

به پست صوتی < شماره پست صوتی بروید ،شماره پست صوتی را که از شرکت مخابراتیتان دریافت کردهاید ،وارد کنید و
تأیید را لمس کنید.

گوش دادن به پیام پست صوتی
کلید  ۱را در شمارهگیر لمس کنید و نگه دارید ،سپس شماره پست صوتی خود را وارد کنید.

تقویم
افزودن و مدیریت رویدادها

1

را لمس کنید.

تقویم را باز و

2

جزئیات رویداد ،مانند عنوان ،موقعیت مکانی و زمان شروع و پایان ،را وارد کنید.

3

برای تنظیم زمان یادآوری رویداد ،افزودن یادآور را لمس کنید.

4

برای ذخیره کردن رویداد،

را لمس کنید.

وارد کردن یادآورهای جلسات

1

به

2

افزودن حسابرا لمس کنید ،سپس دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید تا ایمیلهای کاری )از حساب  Exchangeخود(
را به تقویم اضافه کنید و یادآورهای جلسات را مشاهده کنید.

تقویم <

< مدیریت حسابها بروید.

جستجوی رویدادها

1

در صفحه تقویم،

2

کلیدواژه رویداد خود ،مانند عنوان و موقعیت مکانی ،را در کادر جستجو وارد کنید.

را لمس کنید.

اشتراکگذاری رویداد

1
2

در صفحه تقویم ،رویدادی در تقویم یا رویدادی موجود در برنامه زمانی را لمس کنید.
را لمس کنید و برای اشتراکگذاری رویداد با استفاده از روش دلخواه خود ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.
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حذف رویدادها
میتوانید با استفاده از روشهای زیر رویدادها را حذف کنید:
•

در صفحه برنامه زمانی ،رویدادی را که باید حذف شود ،لمس کنید و

•

در صفحه برنامه زمانی ،یکی از رویدادها را لمس کنید و نگه دارید ،رویدادهایی را که مایل به حذف آنها هستید ،انتخاب کنید،
سپس

را لمس کنید.

را لمس کنید.

تنظیم اعلان تقویم
نوع اعلان تقویم را با توجه به نیازتان تنظیم کنید .میتوانید اعلانهای نوار وضعیت ،اعلانهای بنری ،اعلانهای صوتی و مواردی
از این دست را تنظیم کنید.
همچنین ،میتوانید زمان پیشفرض یادآور را تغییر دهید تا زمان ارسال یادآور توسط دستگاه را کنترل کنید.

1

به

2

در تنظیمات یادآور ،زمان پیشفرض یادآور و زمان یادآور برای رویدادهای تمام روز را تنظیم کنید.

3

اعلانها را لمس و اعلانها مجاز باشد را فعال کنید .سپس ،دستورالعملهای روی صفحه را برای تنظیم نوع اعلان دنبال کنید.

< تنظیمات بروید.

تقویم <

سفارشیسازی نمای تقویم
در تنظیمات نمای تقویم ،روز شروع هفته ،نمایش یا عدم نمایش شماره هفتهها و مواردی از این دست را تنظیم کنید.

1

به

2

روز شروع هفته ،نمایش یا عدم نمایش شماره هفته و مواردی از این دست را تنظیم کنید.

< تنظیمات بروید.

تقویم <

تنظیم تقویمهای دیگر
»تقویم« را تنظیم کنید تا تقویمهای دیگر ،مثل تقویم قمری چینی یا تقویم اسلامی ،را نیز نمایش دهد.
تقویم <

به

< تنظیمات < تقویمهای جایگزین بروید و تقویم دیگری را انتخاب کنید.

مشاهده تعطیلات ملی/منطقهای
تعطیلات ملی/منطقهای را در تقویم مشاهده کنید تا در برنامهریزی سفر به شما کمک کند.

1

به

2

کلید مربوط به کشور/منطقه را روشن کنید ،دستگاهتان بهطور خودکار اطلاعات مربوط به تعطیلات آن کشور/منطقه را دانلود
میکند و در »تقویم« نمایش میدهد.

تقویم <

< تنظیمات < تعطیلات ملی/منطقهای بروید.

ساعت
زنگ هشدار
میتوانید هشدارهایی را تنظیم کنید تا در زمانهای مشخصی به صدا در بیایند یا موجب لرزش تلفن شوند.
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تنظیم هشدار

1

به

2

صدایی را برای هشدار انتخاب کنید .هنگام انتخاب ،صدا پخش میشود .میتوانید دکمههای میزان صدا را برای تنظیم میزان صدا
فشار دهید.

3

گزینههای زیر را بهدلخواه خود تنظیم کنید:

4

ساعت < هشدار بروید،

•

تکرار

•

لرزیدن

•

مدت زنگ

•

مدت تعویق

•

برچسب

پس از انجام کار،

را لمس کنید و زمانی را تنظیم کنید.

را لمس کنید.

تغییر یا حذف هشدار
برای تغییر یا حذف هشدار موجود ،آن را لمس کنید.
به تعویق انداختن زنگ هشدار
اگر هنگام به صدا درآمدن زنگ هشدار ،نمیخواهید بیدار شوید ،کافی است دکمه تعویق را لمس کنید یا دکمه »روشن/خاموش« را
فشار دهید.
مدت زمان تعویق هنگام ایجاد زنگ هشدار تنظیم میشود.
خاموش کردن زنگ هشدار
وقتی زنگ هشداری به صدا درمیآید ،برای خاموش کردن آن ،انگشتتان را روی دکمهای که در قسمت پایین صفحهنمایش ظاهر می
شود ،به سمت چپ یا راست بکشید.

زمانسنج و کرونومتر
برای شمارش معکوس از یک زمان مشخص ،میتوانید از زمانسنج استفاده کنید .همچنین ،برای اندازهگیری مدت زمان یک رویداد،
میتوانید از کرونومتر استفاده کنید.
زمانسنج
به

ساعت < زمان سنج بروید ،مدت زمان را تنظیم کنید و برای شروعبهکار زمانسنج،

را لمس کنید .برای توقف آن،

را لمس کنید.
کرونومتر
به

ساعت < کرونومتر بروید و برای شروعبهکار کرونومتر،

را لمس کنید .برای توقف آن،

را لمس کنید.

مشاهده زمان در شهرهای سراسر جهان
برای مشاهده زمان محلی در مناطق زمانی مختلف در سراسر جهان ،از ساعت استفاده کنید.
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ساعت < ساعت جهانی بروید،

به

را لمس کنید و نام شهر را وارد کنید یا از فهرست شهرها یکی را انتخاب کنید.

نمایش ساعتهای دوگانه در صفحه قفل
وقتی از منطقه زمانی محل سکونت خود دور هستید ،برای نمایش زمان شهر محل سکونت و موقعیت مکانی فعلی در صفحه قفل ،از
ساعت های دوتایی استفاده کنید.
تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها < تاریخ و ساعت بروید ،ساعت های دوتایی را فعال کنید و شهر محل سکونت را

به

تنظیم کنید .زمان شهر محل سکونت و زمان موقعیت مکانی فعلی شما ،هر دو در صفحه قفل نمایش داده خواهند شد.
اگر موقعیت مکانی فعلی شما با شهر محل سکونتتان در یک منطقه زمانی باشند ،فقط یک ساعت در صفحه قفل نمایش داده
میشود.

دفتر یادداشت
ایجاد یادداشت
میتوانید یادداشتهایی را برای ثبت افکار و ایدههای خلاقانه خود ،ایجاد کنید.

1

به

2

عنوان و محتوای یادداشت را وارد کنید.

3

در صورت لزوم ،برای افزودن تصویری به یادداشت،
مورد نظر در یادداشت بکشید.

4

اگر میخواهید یادداشتهای خود را برای دسترسی و مشاهده آسانتر سازماندهی کنید،
یادداشت خود برچسبی را به آن اضافه کنید.

5

دفتر یادداشت < یادداشتها بروید ،سپس

برای ذخیره یادداشت،

را لمس کنید.

را لمس کنید .تصویر را لمس کنید و نگه دارید ،سپس آن را به محل

را لمس کنید تا پس از تمام کردن

را لمس کنید.

ایجاد فهرست انجامدادنیها
میتوانید کارهای انجامدادنی را با زمان تنظیمشده ایجاد کنید تا برای انجام آنها به شما یادآوری شود.
اگر زمانی را تنظیم کنید ،دستگاهتان اعلان یادآوری را در زمان مشخصشده به شما ارسال میکند.

1

به

2

کار انجامدادنی را وارد کنید.

3
4

دفتر یادداشت < وظایف بروید ،سپس

را لمس کنید.

را لمس کنید ،زمان یادآور را تنظیم کنید ،سپس تأیید را لمس کنید.
ذخیره را لمس کنید.

مدیریت دفتر یادداشت
میتوانید موارد موجود در »دفتر یادداشت« خود را بر اساس دستهبندی مرتب کنید و آنها را در پوشههای مختلف قرار دهید ،موارد
ناخواسته را حذف کنید و موارد را با افراد دیگر به اشتراک بگذارید.
هنگام مشاهده فهرست موارد یا یکی از موارد در »دفتر یادداشت« ،نوار وضعیت را در قسمت بالای صفحهنمایش لمس کنید تا به
سرعت به اولین مورد یا ابتدای موردی که در حال مشاهده آن هستید ،بازگردید.
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مرتب کردن موارد دفتر یادداشت بر اساس دستهبندی
برای مشاهده راحتتر ،میتوان انواع مختلف یادداشتها یا کارهای انجامدادنی را بر اساس دستهبندی مرتب کرد و در رنگهای
مختلف نمایش داد.
با استفاده از یکی از روشهای زیر ،میتوانید موارد دفتر یادداشت را مرتب کنید:
•

در صفحه همه یادداشتها یا همۀ انجامدادنیها ،انگشتتان را روی موردی به سمت راست بکشید،

را لمس کنید ،سپس

برچسبی را انتخاب کنید.
•

یادداشت یا کار انجامدادنی را لمس کنید و نگه دارید ،کادرهای انتخاب مربوط به یادداشتها یا کارهای انجامدادنی را که مایل به
دستهبندی آنها در یک برچسب هستید ،انتخاب کنید یا انگشتتان را روی کادرها بکشید ،سپس برای انتخاب یک برچسب،

را

لمس کنید.
اشتراکگذاری موارد دفتر یادداشت
میتوانید موارد »دفتر یادداشت« را در قالب فایلهای متنی یا تصاویر به اشتراک بگذارید.
در صفحه همه یادداشتها یا همۀ انجامدادنیها ،موردی را که باید اشتراکگذاری شود ،لمس کنید،

را لمس کنید ،سپس

دستورالعملهای روی صفحه را برای اشتراکگذاری آن دنبال کنید.
حذف موارد دفتر یادداشت
با استفاده از یکی از روشهای زیر ،میتوانید موارد دفتر یادداشت را حذف کنید:
•

در صفحه همه یادداشتها یا همۀ انجامدادنیها ،انگشتتان را روی یادداشت یا کار انجامدادنی به سمت راست بکشید ،سپس
را برای حذف آن لمس کنید.

•

یادداشت یا کار انجامدادنی را که مایل به حذف آن هستید ،لمس کنید و نگه دارید ،کادرهای انتخاب مربوط به هر کدام از یادداشت
ها یا کارهای انجامدادنی دیگر را که مایل به حذف آنها نیز هستید ،انتخاب کنید یا انگشتتان را روی کادرها بکشید ،سپس

را

لمس کنید.
برای بازیابی مورد حذفشده از »دفتر یادداشت« ،همه یادداشتها یا همۀ انجامدادنیها را لمس کنید ،موردی را که مایل به بازیابی
آن هستید ،در اخیراً حذفشده انتخاب کنید ،سپس

را لمس کنید.

ضبطکننده صدا
ضبطکننده صدا

1

در پوشه ابزارها،

2

حین ضبط ،میتوانید

3

وقتی کارتان تمام شد،

4

همچنین ،میتوانید فایل ضبطشدهای را لمس کنید و نگه دارید ،سپس آن را به اشتراک بگذارید ،نام آن را تغییر دهید یا آن را
حذف کنید.

ضبطکننده صدا را باز کنید و برای شروع ضبط،

را لمس کنید.

را لمس کنید تا برچسبی اضافه شود.
را برای توقف ضبط لمس کنید.

فایلهای ضبطشده در بخش فایلها < دستهبندیها < ذخیرهساز داخلی <  Soundsذخیره میشوند.
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پخش فایل ضبطشده
ضبطکننده صدا فهرست میشوند .یک فایل ضبط شده را لمس کنید تا پخش شود.

فایلهای ضبطشده در صفحه اصلی

در صفحه پخش فایل ضبطشده ،میتوانید موارد زیر را انجام دهید:
•

برای رد کردن بخشهای بیصدا،

•

برای تنظیم سرعت پخش،

•

برای افزودن برچسب،

•

برچسبی را برای تغییر نام آن لمس کنید.

را لمس کنید.

را لمس کنید.
را لمس کنید.

ویرایش فایل ضبطشده

1

در صفحه اصلی

2

برای نمایش شکل موج فایل ضبطشده،

3

برای تنظیم مدت کلیپ ،نوارهای شروع و پایان را بکشید .انگشتانتان را روی شکل موج به هم نزدیک کنید تا با بزرگنمایی یا
کوچکنمایی طول کلیپ را دقیقتر تنظیم کنید.

4

ضبطکننده صدا ،فایل ضبطشدهای را لمس کنید.
را لمس کنید.

را لمس و قسمت انتخابشده نگه داشته شود یا قسمت انتخابشده حذف شود را انتخاب کنید.

اشتراکگذاری فایلهای ضبطشده

1

در صفحه اصلی

ضبطکننده صدا ،فایل ضبطشدهای را که مایل هستید به اشتراک بگذارید ،لمس کنید تا پخش شود.

2

به

3

روش اشتراکگذاری دلخواه خود را انتخاب کنید و برای اشتراکگذاری فایل ضبطشده ،از دستورالعملهای روی صفحه پیروی
کنید.

< اشتراکگذاری بروید.

ایمیل
افزودن حسابهای ایمیل
حساب ایمیل را در ایمیل اضافه کنید ،سپس میتوانید برای دسترسی راحت به ایمیل در هر زمان ،از دستگاهتان استفاده کنید.
افزودن حساب ایمیل شخصی

1

ایمیل را در دستگاهتان باز کنید و از بین ارائهدهندگان موجود برای صندوق پستی ،یکی را انتخاب کنید یا سایر موارد را
لمس کنید.

2

نشانی و رمز ورود ایمیل را وارد کنید ،ورود به سیستم را لمس کنید و برای پیکربندی تنظیمات سرور ،دستورالعملهای روی
صفحه را دنبال کنید .سیستم بهطور خودکار به سرور متصل میشود و تنظیمات سرور را بررسی میکند.
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افزودن حساب Exchange
 Microsoft Exchangeامکان پیامرسانی دیجیتال در داخل شرکت را فراهم میکند .اگر صندوق پستی شرکت شما از سرور
 Exchangeاستفاده میکند ،میتوانید در دستگاه وارد حساب ایمیل شرکتی خود شوید.

1
2

برای کسب نام دامنه ،نشانی سرور ،نام درگاه و نوع امنیت ،با سرپرست سرور ایمیل شرکت تماس بگیرید.
ایمیل را باز کنید و  Exchangeرا انتخاب کنید.

3

نشانی ایمیل ،نام کاربری و رمز ورود را وارد کنید.

4

تنظیم دستی را لمس کنید .در صفحه تنظیم حساب ،پارامترهایی مثل نام دامنه ،نشانی سرور ،شماره درگاه و نوع امنیت ایمیل را
تنظیم کنید.

5

بعدی را لمس کنید ،سپس برای انجام پیکربندی ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید .سیستم بهطور خودکار به سرور
متصل میشود و تنظیمات سرور را بررسی میکند.

ارسال کردن ایمیل
حساب ایمیلی را انتخاب کنید و ایمیلها را بنویسید تا آنها را به نشانیهای ایمیل گیرندگان ارسال کنید.
ارسال ایمیل

1

ایمیل را باز کنید ،سپس

2

نشانی ایمیل گیرنده را وارد کنید یا

3

نشانی گیرندگانی را که مایل هستید )CCگیرنده کپی( یا )BCCگیرنده پنهان کپی( ایمیل باشند ،اضافه کنید .اگر بیش از یک
حساب ایمیل دارید ،همچنین ،لازم است نشانی ایمیلی را که میخواهید ایمیل را از آن ارسال کنید ،انتخاب کنید.

4

را لمس کنید.
را لمس کنید تا مخاطب یا گروهی را انتخاب کنید ،سپس

ایمیل را بنویسید و موضوع را وارد کنید ،سپس

را لمس کنید.

را لمس کنید.

ذخیره ایمیل در قالب پیشنویس
در صفحه نگاشتن ،نشانی ایمیل گیرنده ،موضوع یا محتوای ایمیل را وارد کنید و

را لمس کنید تا ایمیل در قالب پیشنویس

ذخیره شود.
برای مشاهده ایمیلهای پیشنویسشده ،به صندوق ورودی < نمایش تمام پوشهها < پیشنویسها بروید.
پاسخ به ایمیل

1

در صفحه صندوق ورودی ،ایمیلی را که مایل به پاسخ دادن به آن هستید ،باز کنید.

2

برای اینکه فقط به فرستنده ایمیل پاسخ دهید،
مکالمه پاسخ دهید.

3

را لمس کنید.

پس از نوشتن پاسختان،

را لمس کنید ،یا

را لمس کنید تا به همه اشخاص موجود در رشته

تنظیم رمزگذاری برای ایمیلهای خروجی
برای محافظت از اطلاعات محرمانه خود ،میتوانید ایمیلهای خروجی را رمزگذاری کنید .بهمنظور تضمین امنیت اطلاعات ،مشاهده
ایمیلهای رمزگذاریشده فقط برای گیرندگانی امکانپذیر است که گواهیهای دیجیتال مورد نیاز را داشته باشند.

1

گواهی دیجیتال را درخواست و نصب کنید.
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قبل از نصب گواهی دیجیتال ،باید از یکی از مراجع صدور گواهی ) (CAشخص ثالث مورد اعتماد ،درخواست گواهی
کنید .روال انجام کار بین مراجع  CAمختلف متفاوت است .برای اطلاع از جزئیات ،به وبسایت  CAمربوطه مراجعه
کنید.

2

از صفحه صندوق ورودی ،به

3

حسابی را که مایل به رمزگذاری آن هستید ،لمس کنید ،رمزگذاری ایمیل را لمس کنید ،سپس رمزگذاری ایمیلهای خروجی را
فعال کنید.

4

اگر گواهی نصب شده است ،گواهی رمزگذاری را انتخاب کنید و با توجه به اولویتهای خود الگوریتم رمزگذاری را تنظیم کنید.
اگر هیچ گواهیای نصب نشده است ،ارسال ایمیلهای رمزگذاریشده بدون نصب گواهیها را فعال کنید.

< تنظیمات بروید.

تنظیم پاسخهای خودکار برای حساب Exchange

1

به

2

حساب  Exchangeرا که مایل به تنظیم پاسخهای خودکار برای آن هستید ،انتخاب کنید ،پاسخ های خودکار را لمس کنید و کلید
پاسخ های خودکار را روشن کنید.

3

زمان یا محتوای پاسخ خودکار را تنظیم کنید ،سپس انجام شد را لمس کنید.

ایمیل <

< تنظیمات بروید.

تنظیم اعلانهای ایمیل
با توجه به نیازهای خود ،یکی از حالتهای اعلان را برای ایمیلها تنظیم کنید.

1

به

2

حساب ایمیلی را که مایل به تنظیم اعلانها برای آن هستید ،انتخاب کنید ،کلید اعلانها مجاز باشد را روشن کنید ،سپس حالت
اعلان را انتخاب کنید.

ایمیل <

< تنظیمات < عمومی < اعلانها بروید و اعلانها مجاز باشد را فعال کنید.

مشاهده و مدیریت ایمیلها
ایمیلهایتان را در صندوق ورودی دریافت ،مشاهده و مدیریت کنید.
مشاهده ایمیل

1

ایمیل را باز کنید ،سپس برای تازهسازی فهرست ایمیلها ،انگشتتان را در صفحه صندوق ورودی به سمت پایین بکشید.
اگر چندین حساب ایمیل دارید ،صندوق ورودی را لمس کنید و حساب ایمیلی را که مایل به مشاهده آن هستید ،انتخاب کنید.

2

ایمیلی را باز کنید ،سپس آن را مشاهده کنید ،به آن پاسخ دهید ،آن را هدایت یا حذف کنید.
اگر در ایمیلی درباره رویداد مهمی به شما اطلاع داده شده است،
خود وارد کنید.

3

< افزودن به تقویم را لمس کنید تا رویداد را در تقویم

برای مشاهده ایمیل بعدی یا قبلی ،انگشتتان را به سمت راست یا چپ بکشید.

سازماندهی ایمیلها براساس موضوع
در صفحه صندوق ورودی  ،به

< تنظیمات < عمومی بروید ،سپس ترتیب براساس موضوع را فعال کنید.

همگامسازی ایمیلها
پس از فعال شدن همگامسازی خودکار ایمیل ،ایمیلهای روی دستگاهتان بهطور خودکار با ایمیلهای موجود در سرور همگامسازی
میشوند.
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1

در صفحه صندوق ورودی ،به

2

سپس حسابی را که مایل به همگامسازی ایمیلها برای آن هستید ،لمس کنید ،سپس کلید همگامسازی ایمیل را روشن کنید.

3

برای تنظیم دوره زمانی همگامسازی خودکار ،برنامۀ زمانی همگامسازی را لمس کنید.

< تنظیمات بروید.

جستجوی ایمیل
در صفحه صندوق ورودی ،کادر جستجو را لمس کنید ،سپس کلیدواژههایی از قبیل موضوع یا محتوای ایمیل را وارد کنید.
حذف ایمیلها
در صفحه صندوق ورودی ،ایمیلی را که میخواهید حذف کنید ،لمس کنید و نگه دارید ،انگشتتان را روی کادرهای انتخاب سایر ایمیل
ها ،که میخواهید حذفشان کنید ،بکشید ،سپس

را لمس کنید.

مدیریت حسابهای ایمیل
میتوانید چندین حساب ایمیل را اضافه کنید تا بتوانید همزمان آنها را مدیریت کنید.
افزودن حسابهای ایمیل

1

به

2

یکی از ارائهدهندگان موجود برای سرویس ایمیل را انتخاب کنید یا سایر موارد را لمس کنید ،سپس برای افزودن حساب ایمیل،
دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید .برای هرکدام از حسابهایی که مایل به افزودن آنها هستید ،این کار را تکرار کنید.

ایمیل <

< تنظیمات < افزودن حساب بروید.

جابهجایی بین حسابهای ایمیل
در صفحه صندوق ورودی ،صندوق ورودی را لمس کنید و حساب ایمیلی را که مایل به استفاده از آن هستید ،انتخاب کنید.
تغییر امضا و نام حساب
در صفحه صندوق ورودی  ،به

< تنظیمات بروید و حسابی را انتخاب کنید .سپس میتوانید نام حساب ،امضا و حساب پیش

فرض را تنظیم کنید یا تغییر دهید.
خروج از حساب ایمیل
در صفحه صندوق ورودی  ،به

< تنظیمات بروید ،حسابی را انتخاب کنید و حذف حساب را لمس کنید.

مدیریت مخاطبین مهم
مخاطبین ایمیل مهم را میتوان بهعنوان »مخاطبین مهم« اضافه کرد .ایمیلهای دریافتی از »مخاطبین مهم« بهطور خودکار در
صندوق ورودی »مخاطبین مهم« ذخیره میشوند.
افزودن مخاطب مهم
با استفاده از یکی از روشهای زیر ،میتوانید »مخاطبین مهم« را اضافه کنید:
•

به

ایمیل <

< تنظیمات < مخاطبین مهم بروید .در صفحه فهرست مخاطبین مهم ،به افزودن < ایجاد بروید یا افزودن

از مخاطبین را لمس کنید ،سپس از دستورالعملهای روی صفحه پیروی کنید.
•

ایمیلی را باز کنید ،نام حساب فرستنده یا گیرنده را لمس کنید ،سپس افزودن به فهرست مخاطبین مهم را لمس کنید.
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حذف مخاطب مهم

1

به

2

در صفحه فهرست مخاطبین مهم،

3

مخاطب مهمی را که باید حذف شود ،انتخاب کنید ،سپس

< تنظیمات < مخاطبین مهم بروید.

ایمیل <

را لمس کنید.
را لمس کنید.

ماشین حساب
ماشین حساب
از ماشین حساب دستگاهتان برای انجام محاسبات مقدماتی ریاضی و محاسبات مربوط به توابع نمایی ،لگاریتمی و مثلثاتی استفاده
کنید.
استفاده از ماشین حساب مقدماتی
می توانید با استفاده از یکی از روشهای زیر ،ماشین حساب را باز کنید:
•

برای نمایش کادر جستجو ،انگشت خود را از وسط صفحه اصلی به سمت پایین بکشید .ماشین حساب را جستجو کنید ،اولین نتیجه
جستجو برنامه از پیش نصبشده ماشین حساب خواهد بود.

•

ماشین حساب را در پوشه ابزارها پیدا کنید.

•

انگشت خود را از قسمت پایین صفحه قفل به سمت بالا بکشید تا پانل میانبر نمایش داده شود ،سپس برای باز کردن ماشین حساب،
را لمس کنید.

استفاده از ماشین حساب علمی
ماشین حساب را باز کنید و دستگاهتان را بچرخانید تا در جهت افقی قرار بگیرد.
کپی ،حذف یا پاک کردن شمارهها
•

کپی کردن نتیجه محاسبه :نتیجه محاسبه را لمس کنید و نگه دارید ،کپی را لمس کنید ،سپس نتیجه را در جای دیگری ،مثل یادداشت
یا پیام ،جایگذاری کنید.

•

حذف آخرین رقم:

•

پاک کردن نمایشگر:

را لمس کنید.
را لمس کنید .همچنین ،پس از لمس

برای انجام دادن محاسبات ،میتوانید

را برای پاک

کردن نمایشگر لمس کنید.

چراغقوه
چراغ قوه
میتوانید با استفاده از یکی از روشهای زیر ،چراغقوه را روشن کنید:
•

انگشتتان را از نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس

را برای روشن یا خاموش کردن چراغ

قوه لمس کنید.
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•

انگشتتان را از لبه پایین صفحه قفل به سمت بالا بکشید تا پانل میانبر نمایش داده شود و

را برای روشن یا خاموش کردن

چراغقوه لمس کنید.

قطبنما
قطبنما
»قطبنما« جهتی را که دستگاهتان به سمت آن قرار دارد ،و نیز ارتفاع از سطح دریا و مختصات فعلی را نشان میدهد.

1

می توانید با استفاده از یکی از روشهای زیر» ،قطبنما« را باز کنید:
•

برای نمایش کادر جستجو ،انگشت خود را از وسط صفحه اصلی به سمت پایین بکشید .قطبنما را جستجو کنید ،برنامه از
پیش نصبشده قطبنما اولین نتیجه جستجو خواهد بود.

•

2

قطبنما را در پوشه ابزارها پیدا کنید.

برای مشاهده موقعیت خود ،مختصات آن و ارتفاع آن از سطح دریا:
•

اگر دستگاه را در حالت افقی نگه داشته باشید ،عقربهای به همراه جهت جغرافیایی که دستگاهتان به سمت آن قرار دارد،
مختصات جغرافیایی فعلی شما و ارتفاع از سطح دریا در صفحه »قطبنما« نمایش داده میشوند.

•

اگر دستگاه را در حالت عمودی نگه داشته باشید ،منظرهیاب دوربین پشت دستگاهتان به همراه جهت جغرافیایی که
دستگاهتان به سمت آن قرار دارد ،مختصات جغرافیایی فعلی شما و ارتفاع از سطح دریا ،در صفحه »قطبنما« نمایش داده
میشوند.

3

برای قفل کردن جهت فعلی ،عقربه قطبنما را لمس کنید .اگر از مسیر خارج شوید ،علامتهای عقربه به رنگ آبی در میآیند.

برای تعیین دقیقتر موقعیت ،هنگام استفاده از »قطبنما« ،دستگاهتان را کاملاً افقی یا عمودی نگه دارید.
را لمس و کالیبراسیون ارتفاع آنلاین را فعال کنید.

برای بالا رفتن دقت دادههای مربوط به ارتفاع از سطح دریا،

آینه
آینه
وقتی میخواهید ببینید که ظاهرتان چگونه است اما آینه واقعی همراهتان ندارید ،میتوانید بهجای آینه از دستگاهتان استفاده کنید.
به ابزارها < آینه بروید .هنگام استفاده از دستگاه بهعنوان آینه ،میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
•

•

بزرگنمایی یا کوچکنمایی :در قسمت پایین ،میله کشویی زوم را بکشید .همچنین ،میتوانید برای بزرگنمایی ،صفحهنمایش را
دو بار لمس کنید و برای خروج از حالت بزرگنماییشده ،مجدداً آن را دو بار لمس کنید.
ذخیره کردن تصویر :برای مکث روی تصویر فعلی ،صفحهنمایش را لمس کنید .برای ادامه ،صفحهنمایش را مجدداً لمس کنید.
وقتی روی تصویر مکث میشود ،برای ذخیره تصویر

•

•

تنظیم روشنایی آینه :در قسمت بالای صفحهنمایش،
افزایش روشنایی در آینه:

را لمس کنید .تصاویر ذخیرهشده را میتوانید در گالری پیدا کنید.
یا

را لمس کنید.

را لمس و دمیدن را فعال کنید .سپس برای بخار گرفتن صفحهنمایش ،داخل میکروفن بدمید.

صفحهنمایش را تمیز کنید تا بخار رفع شود.
•

تغییر قاب آینه:

را لمس کنید تا از قاب دیگری استفاده کنید.
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•

ایجاد جلوه آینه شکسته :برای »شکستن« آینه به همراه جلوهای صوتی ،صفحهنمایش را لمس کنید و نگه دارید .برای »درست
کردن« آینه ،صفحهنمایش را دوباره لمس کنید.

برنامه جفتی
برنامه جفتی
»برنامه جفتی« به شما امکان میدهد بدون دردسر ناشی از جابهجایی دائم بین دو حساب ،بهطور همزمان وارد دو حساب
 Facebookشوید و با این کار امکان تفکیک زندگی کاری و خصوصی را برایتان فراهم میکند.
برنامه جفتی فقط با برخی برنامهها کار میکند.

1

تنظیمات < برنامهها < برنامه جفتی بروید و کلید مربوط به برنامهای را که مایل به ایجاد برنامه دوقلو برای آن هستید،
به
روشن کنید.

2

دو آیکون برای همان برنامه در صفحه اصلی نمایش داده میشوند تا بتوانید بهطور همزمان وارد حسابهای جداگانه شوید.

3

برای غیرفعال کردن »برنامه جفتی« ،نسخه دوقلوی برنامه را لمس کنید و نگه دارید ،سپس حذف را لمس کنید .همه دادههای
برنامه دوقلو حذف میشود.

دسترسی سریع به قابلیتهای پرکاربرد برنامهها
دسترسی سریع به قابلیتهای پرکاربرد برنامهها
از آیکون برنامهها در صفحه اصلی ،میتوانید به قابلیتهای پرکاربرد برخی برنامهها دسترسی پیدا کنید و حتی میانبرهایی را برای
این قابلیتها در صفحه اصلی اضافه کنید.
دسترسی سریع به قابلیتهای پرکاربرد برنامهها
آیکون برنامهای را لمس کنید و نگه دارید تا منو بازشونده نمایش داده شود .سپس قابلیت پرکاربرد را لمس کنید تا به آن دسترسی پیدا
کنید.
مثلاً ،آیکون

را لمس کنید و نگه دارید ،سپس حالت تصویربرداری را از منو بازشونده لمس کنید تا به آن دسترسی پیدا کنید.

اگر پس از لمس کردن و نگه داشتن آیکون برنامه منو بازشونده نمایش داده نشود ،برنامه از این قابلیت پشتیبانی نمیکند.
افزودن قابلیتهای پرکاربرد برنامهها به صفحه اصلی
آیکون برنامهای را در صفحه اصلی لمس کنید و نگه دارید تا منو بازشونده بالا بیاید .قابلیت مورد نظر را لمس کنید و نگه دارید،
سپس آن را به صفحه اصلی خود بکشید تا میانبری ایجاد شود.

بهینهساز
پاکسازی
میتوانید از پاکسازی در بهینهساز استفاده کنید تا فایلهای اضافی یا حجیم ،مثل فایلهای باقیمانده برنامه ،بستههای نصب ناخواسته،
دادههای  WeChatو مواردی از این دست را جستجو کنید .بهمحض شناسایی این فایلها ،میتوانید در خصوص حذف شدن یا نشدن
آنها ،مطابق پیشنهاد ،تصمیمگیری کنید.
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1
2

بهینهساز را باز کنید ،سپس پاکسازی را لمس کنید.
وقتی اسکن انجام شد ،پاکسازی را پس از هر مورد لمس کنید و فایلهایی را که لازم ندارید ،حذف کنید.

پاکسازی فایلهای تکراری
بهینهساز میتواند فایلهای تکراری را در دستگاهتان شناسایی کند.
در صفحه پاکسازی ،فایلهای تکراری را لمس کنید ،سپس فایلهای ناخواسته را برای حذف انتخاب کنید.

مدیریت مصرف داده
بهینهساز را باز کنید ،سپس مصرف داده را لمس کنید تا مصرف دادهها را مشاهده و دسترسی به شبکه را مدیریت کنید.
مشاهده و مدیریت برنامههایی با مصرف بالای داده

1

میتوانید با رفتن به مصرف داده در این ماه در صفحه »مصرف داده« ،از میزان مصرف دادههای برنامههایتان در مقایسه با
برنامههای دیگر اطلاع پیدا کنید.

2

برنامهای با مصرف داده بالا را لمس کنید تا داده تلفن همراه ،داده رومینگ یا محدودیتهای مصرف داده پسزمینه را برای آن
تنظیم کنید.

مشاهده و تنظیم مجوزهای دسترسی به شبکه برای برنامه
در صفحه »مصرف داده« ،دسترسی به شبکهرا لمس کنید ،سپس تنظیمات را برای برنامههایی )مثل برنامههای پخش جریانی ویدیو(
که میزان زیادی داده مصرف میکنند ،تغییر دهید تا فقط هنگام اتصال به شبکه  Wi-Fiبتوان از این برنامهها استفاده کرد.
فعال یا غیرفعال کردن ذخیرهکننده هوشمند داده
»ذخیرهکننده هوشمند داده« را فعال کنید تا از استفاده برنامهها از داده تلفن همراه در پسزمینه ،جلوگیری کنید.

1

در صفحه »مصرف داده« ،صرفه جویی هوشمند داده را لمس کنید ،سپس آن را فعال کنید .سپس آیکون
نمایش داده میشود.

2

اگر میخواهید به برخی برنامهها حتی هنگام اجرا در پسزمینه ،دسترسی نامحدود به دادهها را بدهید ،وضعیت کلیدهای مربوط
به این برنامهها را به حالت فعال تغییر دهید.

در نوار وضعیت

افزودن یادآورهای میزان مصرف داده تلفن همراه
طرحهای دادهای برای سیمکارتها و یادآورهای میزان مصرف را در »بهینهساز« اضافه کنید تا شما را از میزان مصرف دادهها
مطلع نگه دارند.

1

در صفحه مصرف داده ،به تنظیمات بیشتر داده < حد ماهانۀ داده بروید و برای افزودن طرح داده ،دستورالعملهای روی صفحه
را دنبال کنید.

2

در صفحه تنظیمات بیشتر داده ،یادآورهای میزان مصرف را لمس کنید .از آنجا میتوانید ارسال یا عدم ارسال اعلان را تنظیم
کنید یا غیرفعال شدن یا نشدن داده تلفن همراه بهمحض رسیدن به حد ماهانه داده یا حد داده رومینگ را تنظیم کنید.

3

در صفحه تنظیمات بیشتر داده ،میتوانید نمایش یا عدم نمایش داده مصرفشده در زمان قفل بودن صفحهنمایش را تنظیم کنید.

فیلتر و مسدود کردن تماسهای ناخواسته
قوانین مسدودسازی مختلفی تنظیم کنید تا تماسهای مرتبط با فروش کالا ،کلاهبرداری و سایر انواع تماسهای ناخواسته مسدود شود.
فیلتر تماسهای ناخواسته

1

به

تلفن <

< مسدودشده <

بروید و قوانین مسدودسازی را تنظیم کنید.
65

برنامهها

راه دیگر این است که به

2

بهینهساز < مسدودشده <

بروید تا قوانین مسدودسازی را تنظیم کنید.

قوانین مسدود کردن تماس را لمس کنید و وضعیت کلیدهای قوانین مسدودسازی مربوطه را به حالت فعال تغییر دهید.

مسدود کردن تماسهای ورودی از شمارههای خاص
با استفاده از یکی از روشهای زیر ،میتوانید تماسهای ورودی از شمارههای خاصی را مسدود کنید:
•

به

< مسدودشده <

تلفن <

< لیست سیاه بروید،

را لمس کنید ،سپس شماره تلفنهایی را که مایل به

مسدود کردن آنها هستید ،اضافه کنید.
•

در صفحه تلفن ،زبانه مخاطبین را از قسمت پایین لمس کنید ،مخاطبی را که مایل به مسدود کردن او هستید ،لمس کنید ،سپس به
< افزودن به لیست سیاه بروید.

تنظیم دریافت یا عدم دریافت اعلانها برای تماسهای مسدودشده
به

تلفن <

< مسدودشده <

< دریافت اعلانها بروید و دریافت یا عدم دریافت اعلانها برای تماسهای مسدودشده

را تنظیم کنید.

بهینهسازی با یک لمس
از قابلیت بهینهسازی در بهینهساز استفاده کنید تا دستگاهتان را در حالت بهینهای نگه دارید.

1
2

بهینهساز را باز کنید و بهینهسازی را لمس کنید.
بهمحض انجام بهینهسازی ،نتایج و توصیهها نمایش داده میشوند.

شبیهساز تلفن
شبیهساز تلفن
شبیهساز تلفن به شما امکان میدهد بهسرعت و بهشکلی بینقص ،همه دادههای اصلی )ازجمله مخاطبین ،تقویم ،تصاویر و ویدیوها(
را از دستگاه قدیمی خود به دستگاه جدید منتقل کنید.
شبیهسازی دادهها از دستگاه Android

1

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها <
شبیهساز تلفن را باز کنید .راه دیگر این است که به
در دستگاه جدید خود،
شبیهساز تلفن بروید ،این تلفن جدید است را لمس کنید ،سپس  Huaweiیا  Androidدیگر را لمس کنید.

2

دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید تا شبیهساز تلفن را در دستگاه قدیمی خود دانلود و نصب کنید.

3

شبیهساز تلفن را باز کنید و این تلفن قدیمی است را لمس کنید .دستورالعملهای روی صفحه را
در دستگاه قدیمی خود،
دنبال کنید تا دستگاه قدیمی خود را با اسکن کردن کد یا اتصال دستی ،به دستگاه جدید متصل کنید.

4

در دستگاه قدیمی خود ،دادههایی را که مایل به شبیهسازی آن هستید ،انتخاب کنید ،سپس انتقال را برای شروع شبیهسازی لمس
کنید.
»شبیهساز تلفن« فقط در دستگاههایی با سیستم عامل  Androidنسخه  ۴.۴یا بالاتر موجود است.
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شبیهسازی دادهها از  iPhoneیا iPad

1

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها <
شبیهساز تلفن را باز کنید .راه دیگر این است که به
در دستگاه جدید خود،
شبیهساز تلفن بروید ،این تلفن جدید است را لمس کنید ،سپس  iPhone/iPadرا لمس کنید.

2

دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید تا شبیهساز تلفن را در دستگاه قدیمی خود دانلود و نصب کنید.

3

شبیهساز تلفن را باز کنید و این تلفن قدیمی است را لمس کنید .دستورالعملهای روی صفحه را
در دستگاه قدیمی خود،
دنبال کنید تا دستگاه قدیمی خود را با اسکن کردن کد یا اتصال دستی ،به دستگاه جدید متصل کنید.

4

در دستگاه قدیمی خود ،دادههایی را که مایل به شبیهسازی آن هستید ،انتخاب کنید ،سپس دستورالعملهای روی صفحه را برای
انجام شبیهسازی دادهها دنبال کنید.
»شبیهساز تلفن« فقط در دستگاههایی با سیستم عامل  iOSنسخه  ۸.۰یا بالاتر موجود است.

HiSuite
معرفی HiSuite
Huawei HiSuiteابزاری مبتنی بر رایانه شخصی است که برای مدیریت دستگاههای هوشمند  Huaweiبا سیستم عامل
) Androidشامل تلفن و تبلت( استفاده میشود.
پس از اینکه  HiSuiteرا در رایانهتان نصب کردید ،میتوانید دادههایی مثل مخاطبین ،پیامها ،تصاویر ،ویدیوها و برنامهها ،را
مدیریت کنید ،از دادههای دستگاه پشتیبانگیری و دادهها را روی دستگاه بازیابی کنید و دستگاه را به جدیدترین نسخه بهروزرسانی
کنید.

1

در رایانه ،به وبسایت رسمی  Huaweiمراجعه کنید HiSuite ،را جستجو کنید ،سپس جدیدترین نسخه  HiSuiteرا دانلود و
نصب کنید.

2

برای اتصال دستگاه به رایانه ،از کابل  USBاستفاده کنید .وقتی کادر گفتگویی با عنوان استفاده از  USBبرای در دستگاهتان
ظاهر میشود ،انتقال فایلها را انتخاب کنید.

3

در رایانه HiSuite ،را باز کنید ،حالت اتصال را روی کابل  USBتنظیم کنید .سپس ،برای برقراری اتصال بین دستگاه و
رایانه ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.

پشتیبانگیری از دادهها و بازیابی کردن آن با استفاده از HiSuite
پس از نصب  HiSuiteدر رایانه و متصل کردن رایانه به دستگاه ،میتوانید از  HiSuiteبرای پشتیبانگیری از دادهها )مثل
مخاطبین ،پیامها ،گزارشهای تماس ،عکسها ،ویدیوها ،فایلهای صوتی و اسناد( از دستگاه به رایانه استفاده کنید .همچنین ،میتوانید
دادههای روی دستگاه را از رایانه بازیابی کنید.
پشتیبانگیری از دادهها روی رایانه

1

در صفحه اصلی  ،HiSuiteروی پشتیبانگیری کلیک کنید.

2

مواردی را که مایل به پشتیبانگیری از آنها هستید ،انتخاب کنید.

3

روی پشتیبانگیری کلیک کنید ،برای تنظیم رمز ورود و راهنمای رمز ورود ،از دستورالعملهای روی صفحه پیروی کنید و
تنظیمات را تأیید کنید.
اگر رمز ورود را فراموش کنید ،امکان بازیابی دادههای پشتیبانگیری را نخواهید داشت.

4

سپس HiSuite ،از دادههای انتخابشده شما پشتیبان میگیرد .هنگام پشتیبانگیری از دادهها ،کابل  USBرا متصل نگه دارید.

5

وقتی از همه دادهها پشتیبانگیری شد ،روی انجام گرفت کلیک کنید.
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دادههای پشتیبانگیری بهطور پیشفرض در مسیر  C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backupدر رایانه
ذخیره میشود .برای تغییر دایرکتوری پشتیبانگیری در رایانه ،به

< تنظیمات < پشتیبانگیری بروید.

بازیابی دادهها

1

در صفحه اصلی  ،HiSuiteروی بازیابی کلیک کنید.

2

روی فایلهای پشتیبان کلیک کنید ،مواردی را که مایل به بازیابی آنها در دستگاهتان هستید ،انتخاب کنید ،سپس روی بازیابی
کلیک کنید.

3

رمز ورود دادههای پشتیبانگیری را وارد کنید و روی تأیید کلیک کنید.

4

سپس HiSuite ،موارد انتخابشدهتان را بازیابی میکند .هنگام بازیابی دادهها ،کابل  USBرا متصل نگه دارید.

5

وقتی همه دادهها با موفقیت بازیابی شد ،روی انجام گرفت کلیک کنید.

بهروزرسانی یا بازیابی سیستم با استفاده از HiSuite
پس از نصب  HiSuiteدر رایانه و متصل کردن رایانه به دستگاه ،میتوانید از  HiSuiteبرای بهروزرسانی سیستم دستگاهتان
استفاده کنید.
بهروزرسانی سیستم
•

در طول بهروزرسانی سیستم ،ممکن است دادههای شخصی شما پاک شود .توصیه میشود قبل از بهروزرسانی دستگاه،
از دادههایتان پشتیبانگیری کنید.

•

مطمئن شوید که دستگاه حداقل  ٪۲۰شارژ دارد و در طول فرایند بهروزرسانی ،کابل  USBرا متصل نگه دارید .از
خاموش کردن یا راهاندازی مجدد دستگاه یا خارج کردن یا قرار دادن کارت حافظه خودداری کنید.

•

برخی برنامههای شخص ثالث ،مثل برنامههای بانکداری آنلاین و بازیها ،ممکن است با جدیدترین نسخه سیستم سازگار
نباشند .ممکن است عرضه نسخه سازگار برنامه توسط توسعهدهندگان کمی زمانبر باشد.

در صفحه اصلی  ،HiSuiteروی بهروزرسانی کلیک کنید .اگر نسخه جدیدی تشخیص داده شود ،شماره نسخه نمایش داده میشود و
میتوانید روی شماره نسخه کلیک کنید تا بهروزرسانی سیستم شروع شود.
بهمحض انجام بهروزرسانی ،دستگاه بهطور خودکار راهاندازی مجدد میشود.
بازیابی سیستم

1

دستگاه را خاموش کنید ،با استفاده از کابل  USBآن را به رایانه متصل کنید ،سپس بهطور همزمان دکمههای کاهش صدا و
روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید تا صفحهنمایش دستگاهتان روشن شود و دستگاه وارد حالت  Fastbootشود.
اگر امکان روشن شدن دستگاه وجود ندارد یا دستگاه مکرراً راهاندازی مجدد میشود ،آن را به رایانه متصل کنید ،سپس برای راه
اندازی مجدد اجباری ،دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید .قبل از روشن شدن صفحهنمایش ،دکمههای کاهش صدا و
روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید تا وارد حالت  Fastbootشوید.

2

 HiSuiteرا در رایانه باز کنید ،روی بازیابی سیستم کلیک کنید و برای بازیابی سیستم ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال
کنید.
وقتی دستگاه راهاندازی مجدد میشود ،سیستم بهطور خودکار به نسخه مشخصشده بازیابی میشود.

اگر دستگاه وارد حالت  Fastbootنمیشود یا بازیابی سیستم انجام نمیشود ،از دادههایتان پشتیبانگیری کنید و برای دریافت کمک،
دستگاه و مدرک خرید خود را به یکی از مراکز مجاز خدمات مشتریان  Huaweiببرید.

نکات
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نکات
نکات اطلاعات فراوانی را در اختیارتان قرار میدهد تا بتوانید بهسرعت با دستگاهتان آشنا شوید و به بهترین شکل از آن
استفاده کنید .همچنین ،در نکات ،میتوانید مجموعه کاملی از راهنماهای کاربری را برای دستورالعملهای جامعتر پیدا کنید.
•

کارتهایی که به شکل واضح نمایش داده میشوند :کارتهایی را که خواندن آنها آسان است و دارای کلیپ کوتاه یا تصویر هستند،
مرور کنید تا بهسرعت با مفیدترین قابلیتهای موجود در دستگاهتان آشنا شوید .این کارتها طبقهبندی شدهاند ،بنابراین میتوانید
مستقیما ً به طبقهبندی مورد علاقه خود بروید.

•

راهنماهای کاربری :دستورالعملهای جزئیتر را در راهنماهای کاربری جامع پیدا کنید.

•

امتحان کردن قابلیتها :دکمه حالا امتحان کنید در برخی کارتها موجود است تا بتوانید بلافاصله قابلیتها را امتحان کنید.

69

تنظیمات
جستجو برای موارد در تنظیمات
جستجو برای موارد در تنظیمات
از گشتن زیاد میان مراحل مختلف تنظیمات خسته شدهاید؟ کافی است با استفاده از کادر جستجو آنها را جستجو کنید.
•

برای نمایش کادر جستجو ،انگشت خود را از وسط صفحهنمایش به سمت پایین بکشید .نام یکی از تنظیمات را وارد کنید تا نتایج
جستجو را بهدست آورید.
تنظیمات را باز کنید و نام یکی از تنظیمات را در کادر جستجو در قسمت بالای صفحهنمایش وارد کنید تا نتایج جستجو را به

•

دست آورید.

Wi-Fi
اتصال به شبکه Wi-Fi
اتصال به اینترنت ازطریق  Wi-Fiراهی مؤثر برای صرفهجویی در مصرف داده تلفن همراه است .همچنین ،میتوانید برای اجتناب
از نقاط اتصال پرخطر و تضمین دسترسی امن به اینترنت ،نظارت امنیتی  Wi-Fiرا فعال کنید.
اتصال به شبکه Wi-Fi
هنگام اتصال به نقطه اتصال  Wi-Fiرایگان عمومی بهشدت مراقب باشید تا از خطرات امنیتی و زیان اقتصادی ناشی از
نشت دادههای شخصی خود جلوگیری کنید.

1

به

2

با استفاده از یکی از روشهای زیر ،به شبکه  Wi-Fiدر صفحه  Wi-Fiمتصل شوید:
•

تنظیمات <  Wi-Fiبروید و  Wi-Fiرا فعال کنید.

شبکه  Wi-Fiرا در قسمت شبکه های موجود انتخاب کنید تا به آن متصل شوید .برای شبکههای رمزگذاریشده ،نیاز به
داشتن رمز ورود است.

•

برای اینکه شبکه  Wi-Fiرا بهصورت دستی اضافه کنید ،به سمت پایین صفحهنمایش پیمایش کنید ،افزودن شبکه را لمس
کنید و برای تکمیل اتصال SSID ،و رمز ورود را در پیامواره مربوط به آن وارد کنید.
در نوار وضعیت نشاندهنده این است که دستگاه به  Wi-Fiمتصل است.

نمایش آیکون

Wi-Fi Direct
برای انتقال دادهها بین دستگاههای  ،Huaweiمیتوانید از  Wi-Fi Directاستفاده کنید Wi-Fi Direct .میتواند بدون نیاز به جفت
کردن دستگاهها ،فایلهای بزرگتر را بسیار سریعتر از بلوتوث منتقل کند.

1
2

در دستگاه گیرنده ،به
به
شود.

تنظیمات <  Wi-Fiبروید و  Wi-Fiرا فعال کنید.

<  Wi-Fi Directبروید تا جستجو برای یافتن دستگاههای نزدیکی که  Wi-Fi Directدر آنها فعال است ،شروع
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3

در دستگاه فرستنده ،فایلهایی را که مایل به اشتراکگذاری آنها هستید ،لمس کنید و نگه دارید تا انتخاب شوند،
 Wi-Fi Directرا انتخاب کنید.
اگر فایلها را مستقیما ً از داخل برنامه به اشتراک میگذارید ،ممکن است این مراحل متفاوت باشد.

4

برای برقراری اتصال ،آیکون دستگاه گیرنده را لمس کنید ،سپس فایلها را به اشتراک بگذارید.

5

در دستگاه گیرنده ،درخواست انتقال با  Wi-Fi Directرا بپذیرید.

را لمس و

برای مشاهده فایلهای دریافتشده ،فایلها را باز کنید ،سپس به ذخیرهساز داخلی <  Wi-Fi Directدر زبانه دستهبندیها بروید.

Wi-Fi+
هنگام فعال بودن  ،+Wi-Fiاگر دستگاه شما شبکه  Wi-Fiرایگان یا شبکهای را که قبلاً به آن متصل شده است ،تشخیص دهد ،آنگاه
بهطور خودکار  Wi-Fiرا فعال میکند و به شبکه متصل میشود .همچنین ،دستگاهتان کیفیت شبکه  Wi-Fiفعلی را ارزیابی میکند و
اگر سیگنال  Wi-Fiضعیف باشد ،به داده تلفن همراه جابهجا میشود.

1

به

تنظیمات <  Wi-Fiبروید.

2

به

<  +Wi-Fiبروید و  +Wi-Fiرا فعال یا غیرفعال کنید.

بلوتوث
مقدمات بلوتوث
میتوانید دستگاهتان را به هدستها ،بلندگوها و کیتهای بلوتوثی خودرو متصل کنید .همچنین ،میتوانید از بلوتوث برای اشتراک
گذاری دادهها بین دستگاه خود و سایر دستگاهها استفاده کنید.
مطمئن شوید که دستگاهتان در محدوده  ۱۰متری )تقریبا ً  ۳۳فوتی( از دستگاههای بلوتوثی دیگر است.
فعال یا غیرفعال کردن بلوتوث
با استفاده از هرکدام از روشهای زیر ،میتوانید بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید:
•

انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس

را برای فعال یا غیرفعال کردن

بلوتوث لمس کنید .کلید را لمس کنید و نگه دارید تا وارد صفحه تنظیمات بلوتوث شوید.
•

به

تنظیمات < بلوتوث بروید ،سپس بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید.

تنظیم نام بلوتوث
نامی را برای بلوتوث دستگاهتان تنظیم کنید تا هنگام اتصال ،آن را بهراحتی شناسایی کنید.

1

در صفحه تنظیمات بلوتوث ،وضعیت کلید بلوتوث را به حالت فعال تغییر دهید.

2

نام دستگاه را لمس کنید ،نامی را وارد کنید ،سپس تأیید را لمس کنید.

جفتسازی با دستگاه بلوتوث

1

بلوتوث را در دستگاه مد نظر فعال کنید و آن را روی حالت قابل شناسایی تنظیم کنید .برای اطلاع از دستورالعملهای جامع ،به
راهنمای کاربری دستگاه مراجعه کنید.

2

در دستگاه خود ،به صفحه تنظیمات بلوتوث بروید و بلوتوث را فعال کنید تا دستگاهتان بهطور خودکار دستگاههای بلوتوث
نزدیک را جستجو کند.
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3

در فهرست دستگاههای موجود ،دستگاهی را که میخواهید آن را با دستگاهتان جفت کنید ،انتخاب کنید و دستورالعملهای روی
صفحه را برای انجام جفتسازی دنبال کنید.

در صفحه تنظیمات بلوتوث،

را لمس کنید تا نکات مربوط به اتصال دستگاههای بلوتوث مختلف را مشاهده کنید.

انتقال فایلها از طریق بلوتوث
میتوانید از بلوتوث برای انتقال ویدیوها ،تصاویر ،مخاطبین ،و مواردی از این دست به یک دستگاه دیگر ،مشروط به اینکه هر دو
دستگاه در محدوده مؤثر بلوتوث باشند ،استفاده کنید.

1

دستگاههای فرستنده و گیرنده را از طریق بلوتوث جفت کنید.

2

در دستگاه فرستنده ،فایلی را لمس کنید و نگه دارید ،فایلهایی را که مایل به اشتراکگذاری آنها هستید ،انتخاب کنید،
لمس و بلوتوث را انتخاب کنید.
اگر فایلها را مستقیما ً از برنامهها به اشتراک میگذارید ،ممکن است عملیات متفاوت باشد.

3

نام بلوتوث دستگاه گیرنده را لمس کنید تا اشتراکگذاری شروع شود.

4

در دستگاه گیرنده ،درخواست انتقال با بلوتوث را بپذیرید.

را

لغو جفتسازی دستگاه بلوتوث

1

در صفحه تنظیمات بلوتوث ،کلید بلوتوث را فعال کنید.

2

در فهرست دستگاههای جفتشده ،در کنار نام دستگاهی که مایل به لغو جفتسازی آن هستید،
جفتسازی را لمس کنید.

را لمس کنید ،سپس لغو

داده تلفن همراه
متصل شدن به داده تلفن همراه

1

مطمئن شوید که داده تلفن همراه در سیمکارتتان موجود است.

2

با استفاده از یکی از روشهای زیر ،به داده تلفن همراه متصل شوید:
•

انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس آن را بیشتر به سمت پایین بکشید تا
همه کلیدهای میانبر نشان داده شوند.

•

به

را لمس کنید تا داده تلفن همراه فعال شود.

تنظیمات < شبکه تلفن همراه < دادۀ تلفن همراه بروید و داده تلفن همراه را فعال کنید.

برای حفظ شارژ باتری و کاهش مصرف دادهها ،وقتی به سرویس داده تلفن همراه نیاز ندارید ،آن را غیرفعال کنید.

مدیریت سیمکارتها
میتوانید سیمکارتها را فعال یا غیرفعال کنید و برای تشخیص راحتتر ،آنها را نامگذاری کنید.
فعال یا غیرفعال کردن سیمکارت
به

تنظیمات < شبکه تلفن همراه < مدیریت سیمکارت بروید و کلیدهای مربوط به سیمکارت  ۱یا سیمکارت  ۲را مطابق میلتان

روشن یا خاموش کنید.
بهمحض غیرفعال شدن سیمکارت ،نمیتوان برای تماس گرفتن ،پیامرسانی ،یا دسترسی به اینترنت از آن استفاده کرد.
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نامگذاری سیمکارت
برای تشخیص و مدیریت راحتتر سیمکارتهای خود ،میتوانید آنها را نامگذاری کنید .مثلاً ،میتوانید یک سیمکارت را با عنوان
»کاری« و دیگری را با عنوان »شخصی« مشخص کنید.
تنظیمات < شبکه تلفن همراه < مدیریت سیمکارت بروید و

به

را لمس کنید تا نام سیمکارت را ویرایش کنید.

پیکربندی تنظیمات دوسیمکارته
اگر دو سیمکارت در دستگاهتان قرار گرفته باشد ،میتوانید یکی را بهعنوان سیمکارت پیشفرض برای داده تلفن همراه و دیگری را
بهعنوان سیمکارت پیشفرض برای تماس تنظیم کنید یا هدایت تماس بین دو سیمکارت را تنظیم کنید.
این قابلیت فقط برای دستگاههای دو سیمکارتی دردسترس است.
تنظیم سیمکارت پیشفرض برای داده تلفن همراه و تماس
به

تنظیمات < شبکه تلفن همراه < مدیریت سیمکارت بروید و سیمکارت  ۱یا سیمکارت  ۲را بهعنوان سیمکارت پیشفرض برای

داده تلفن همراه یا تماس تنظیم کنید.
فعال کردن هدایت تماس بین سیمکارتها
پس از فعال کردن هدایت تماس بین دو سیمکارت ،تماسهای ورودی برای سیمکارتی که در دسترس نیست ،به سیمکارت دیگر هدایت
میشود.
این قابلیت به پشتیبانی از طرف شرکت مخابراتی تلفن همراه شما نیاز دارد .برای اطلاع از جزئیات ،با شرکت مخابراتی
خود تماس بگیرید.

1

به

2

حالت هدایت تماس را انتخاب کنید و کلید مربوط به آن را روشن کنید.
هدایت تماس بین سیمکارتها وقتی فعال میشود که هر دو کلید روشن باشند.

تنظیمات < شبکه تلفن همراه < مدیریت سیمکارت < هدایت تماس بین سیمکارتها بروید.

جابهجایی هوشمند داده
اگر دو سیمکارت در دستگاه شما قرار گرفته باشد ،میتوانید »جابهجایی هوشمند داده« را فعال کنید .دستگاه بهطور خودکار ، ،سیم
کارت داده تلفن همراه را جابهجا میکند تا تجربه شما در استفاده از اینترنت را بهینهسازی کند.
به

تنظیمات < شبکه تلفن همراه < مدیریت سیمکارت بروید و تغییر اتصال داده در حین تماسها را فعال کنید.
دو سیمکارت باید از شرکتهای مخابراتی مختلفی باشند.

استفاده از  VoLTEبرای برقراری تماس
»صدا روی  (VoLTE) «LTEفناوری انتقال دادهها مبتنی بر  IPاست که هم سرویس تماس و هم سرویس دادهها را روی شبکه
 4Gارائه میکند.
بهمحض فعال شدن  ،VoLTEمیتوانید حین دسترسی به اینترنت تماس برقرار کنید .اگر دستگاهتان از دو سیمکارت با VoLTE
دوگانه پشتیبانی کند ،میتوانید حتی در حین استفاده از یک سیمکارت برای تماس ،در سیمکارت دیگر تماس ورودی دریافت کنید.
همچنین VoLTE ،زمان برقراری سریعتر در تماس و کیفیت بالاتر در تماسهای صوتی و تصویری را به شما ارائه میکند.
برقراری تماس تصویری
برقراری تماسهای تصویری فقط وقتی ممکن است که هر دو طرف از دستگاههایی دارای  VoLTEفعال استفاده کنند.
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1
2

تلفن را باز کنید ،زبانه مخاطبین را در قسمت پایین صفحهنمایش لمس کنید ،سپس مخاطبی را که مایل به برقراری تماس با
او هستید ،انتخاب کنید.
برای برقراری تماس تصویری،

را لمس کنید.

همچنین ،حین تماسهای صوتی ،میتوانید

را لمس کنید تا به تماس تصویری جابهجا شوید.

مدیریت مصرف داده
بهینهساز را باز کنید ،سپس مصرف داده را لمس کنید تا مصرف دادهها را مشاهده و دسترسی به شبکه را مدیریت کنید.
مشاهده و مدیریت برنامههایی با مصرف بالای داده

1

میتوانید با رفتن به مصرف داده در این ماه در صفحه »مصرف داده« ،از میزان مصرف دادههای برنامههایتان در مقایسه با
برنامههای دیگر اطلاع پیدا کنید.

2

برنامهای با مصرف داده بالا را لمس کنید تا داده تلفن همراه ،داده رومینگ یا محدودیتهای مصرف داده پسزمینه را برای آن
تنظیم کنید.

مشاهده و تنظیم مجوزهای دسترسی به شبکه برای برنامه
در صفحه »مصرف داده« ،دسترسی به شبکهرا لمس کنید ،سپس تنظیمات را برای برنامههایی )مثل برنامههای پخش جریانی ویدیو(
که میزان زیادی داده مصرف میکنند ،تغییر دهید تا فقط هنگام اتصال به شبکه  Wi-Fiبتوان از این برنامهها استفاده کرد.
فعال یا غیرفعال کردن ذخیرهکننده هوشمند داده
»ذخیرهکننده هوشمند داده« را فعال کنید تا از استفاده برنامهها از داده تلفن همراه در پسزمینه ،جلوگیری کنید.

1

در صفحه »مصرف داده« ،صرفه جویی هوشمند داده را لمس کنید ،سپس آن را فعال کنید .سپس آیکون
نمایش داده میشود.

2

اگر میخواهید به برخی برنامهها حتی هنگام اجرا در پسزمینه ،دسترسی نامحدود به دادهها را بدهید ،وضعیت کلیدهای مربوط
به این برنامهها را به حالت فعال تغییر دهید.

در نوار وضعیت

افزودن یادآورهای میزان مصرف داده تلفن همراه
طرحهای دادهای برای سیمکارتها و یادآورهای میزان مصرف را در »بهینهساز« اضافه کنید تا شما را از میزان مصرف دادهها
مطلع نگه دارند.

1

در صفحه مصرف داده ،به تنظیمات بیشتر داده < حد ماهانۀ داده بروید و برای افزودن طرح داده ،دستورالعملهای روی صفحه
را دنبال کنید.

2

در صفحه تنظیمات بیشتر داده ،یادآورهای میزان مصرف را لمس کنید .از آنجا میتوانید ارسال یا عدم ارسال اعلان را تنظیم
کنید یا غیرفعال شدن یا نشدن داده تلفن همراه بهمحض رسیدن به حد ماهانه داده یا حد داده رومینگ را تنظیم کنید.

3

در صفحه تنظیمات بیشتر داده ،میتوانید نمایش یا عدم نمایش داده مصرفشده در زمان قفل بودن صفحهنمایش را تنظیم کنید.

سایر ارتباطات
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حالت هواپیما
در هنگام پرواز ،چنانچه شرکت هواپیمایی شما را ملزم کند ،میتوانید »حالت هواپیما« را فعال کنید .در »حالت هواپیما« ،امکان
برقراری تماس ،ارسال یا دریافت پیامهای  SMSیا استفاده از داده تلفن همراه در دستگاهتان وجود ندارد ،اما همه عملکردهای دیگر
در دسترس خواهند بود.
با استفاده از یکی از روشهای زیر ،میتوانید »حالت هواپیما« را فعال یا غیرفعال کنید:
•

انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس مجدداً انگشتتان را به سمت پایین بکشید تا
همه میانبرها نمایش داده شود.

•

به

را برای فعال یا غیرفعال کردن حالت هواپیما لمس کنید.

تنظیمات < شبکه تلفن همراه بروید و حالت هواپیما را فعال یا غیرفعال کنید.

وقتی »حالت هواپیما« فعال است Wi-Fi ،و بلوتوث بهطور خودکار غیرفعال میشوند .اگر شرکت هواپیمایی اجازه دهد ،میتوانید
آنها را مجدداً فعال کنید.

NFC
»ارتباطات میداننزدیک« ) (NFCفناوری ارتباطات بیسیم با برد کوتاه است که به روشهای بیشماری امکان برقراری اتصال بین
تلفن همراه و سایر دستگاههای الکترونیکی را فراهم میکند.
در صفحه تنظیمات  ،NFCخواندن و نوشتن P2P/را )درصورت موجود بودن( فعال کنید .این قابلیت ممکن است بسته به
شرکت مخابراتی متفاوت باشد.
فعال یا غیرفعال کردن NFC
میتوانید  NFCرا مطابق شرح زیر فعال یا غیرفعال کنید:
•

انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس آن را بیشتر به سمت پایین بکشید تا همه
کلیدهای میانبر نشان داده شوند.

را برای فعال یا غیرفعال کردن  NFCلمس کنید .کلید را لمس کنید و نگه دارید تا وارد

صفحه تنظیمات  NFCشوید.
•

به

تنظیمات < اتصالات بیشتر <  NFCبروید و وضعیت کلید  NFCرا به حالت فعال یا غیرفعال تغییر دهید.

انجام پرداختهای سریع با NFC
اگر یکی از برنامههای پرداخت )مثل  Alipayیا  (WeChatرا در دستگاهتان نصب و سرویس پرداخت را فعال کرده باشید ،می
توانید با استفاده از  NFCپرداختها را انجام دهید.

1

به

2

برنامۀ پیشفرض را در صفحه تنظیمات  NFCلمس کنید ،سپس یکی از برنامههای پیشفرض پرداخت ،مثل  ،WeChatرا
انتخاب کنید.

3

پرداختهای  NFCرا در برنامه پرداخت فعال کنید .مثلاً ،در  ،WeChatبه  Me > Settings > Generalبروید و
 NFCرا فعال کنید.

4

حسگر  NFCدستگاهتان )واقع در نزدیکی دوربین پشت( را در مقابل پایانه  POSنگه دارید تا بهطور خودکار وارد صفحه
پرداخت شوید .با استفاده از رمز ورود یا اثر انگشت ،پرداخت را تکمیل کنید.

تنظیمات < اتصالات بیشتر <  NFCبروید و  NFCرا فعال کنید.

نمایش بی سیم
میتوانید دستگاه را بهصورت بیسیم به نمایشگری خارجی )مثلاً تلویزیون( متصل کنید.
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1

براساس مدل و عملکردهای نمایشگر خارجی خود ،کارهای زیر را انجام دهید:
•

اگر نمایشگر خارجی از  Miracastپشتیبانی میکند ،انتقال تصویر بیسیم را در آن فعال کنید.

•

در غیر اینصورت ،از مبدل  HDMIبیسیم برای اتصال دستگاه به نمایشگر خارجی استفاده کنید .مطمئن شوید که مبدل
 HDMIبیسیم به منبع برق متصل است.

برای بررسی پشتیبانی یا عدم پشتیبانی نمایشگر خارجی از  Miracastو نحوه فعال کردن انتقال تصویر بیسیم در آن ،به
راهنمای کاربری نمایشگر خارجی مراجعه کنید یا با خدمات مشتریان سازنده نمایشگر خارجی مشورت کنید.

2

انگشتتان را از نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس
کنید.

3

پانل اعلانات را بیشتر به سمت پایین بکشید تا پروجکشن بیسیم فعال شود .اکنون دستگاهتان نمایشگر خارجی یا مبدل HDMI
بیسیم را جستجو میکند.
راه دیگر این است که به

4

را برای روشن کردن  Wi-Fiلمس

تنظیمات < اتصالات بیشتر < پروجکشن آسان بروید و نمایش بیسیم را فعال کنید.

نام نمایشگر خارجی یا مبدل  HDMIبیسیم را در فهرست نتایج جستجو لمس کنید تا انتقال تصویر شروع شود.

Huawei Share
 Huawei Shareفناوری اشتراکگذاری بیسیم است که به شما امکان میدهد بهسرعت عکسها ،ویدیوها ،اسناد و سایر انواع فایل
ها را بین دستگاهها منتقل کنید .این فناوری برای شناسایی دستگاههای نزدیک ،متکی به بلوتوث است و از  Wi-Fi Directبرای
انتقال فایلها بدون استفاده از داده تلفن همراه استفاده میکند.
فعال یا غیرفعال کردن Huawei Share
با استفاده از هرکدام از روشهای زیر ،میتوانید  Huawei Shareرا فعال یا غیرفعال کنید:
•

انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس

را برای فعال یا غیرفعال کردن

 Huawei Shareلمس کنید .کلید را لمس کنید و نگه دارید تا وارد صفحه تنظیمات  Huawei Shareشوید.
•

به

تنظیمات < اتصالات بیشتر <  Huawei Shareبروید Huawei Share ،را فعال یا غیرفعال کنید.

فعال کردن  Huawei Shareموجب روشن شدن خودکار  Wi-Fiو بلوتوث میشود.
اشتراکگذاری سریع فایلها بین دستگاههای خود با استفاده از Huawei Share
میتوانید از  Huawei Shareبرای اشتراکگذاری سریع فایلها بین دستگاههای  Huaweiاستفاده کنید .گیرنده میتواند قبل از
اینکه فایلها ارسال شوند ،پیشنمایش آنها را مشاهده کند و بعد از دریافت فایلها محتوای کامل آنها را ببیند .مثلاً گیرنده میتواند
تصاویر یا ویدیوهای دریافتی را در »گالری« مشاهده کند.

1

در دستگاه گیرنده Huawei Share ،را فعال کنید.

2

در دستگاه فرستنده فایلی را لمس کنید و نگه دارید ،فایلهایی را که میخواهید به اشتراک بگذارید انتخاب کنید ،سپس
لمس کنید Huawei Share .را لمس کنید ،سپس آیکون دستگاه گیرنده را لمس کنید تا فایل ارسال شود.
اگر فایلها را مستقیما ً از برنامهها به اشتراک میگذارید ،ممکن است عملیات متفاوت باشد.

3

در دستگاه گیرنده ،میپذیرم را برای پذیرفتن انتقال لمس کنید.

را

برای مشاهده فایلهای دریافتشده ،به فایلها بروید ،سپس به ذخیرهساز داخلی <  Huawei Shareدر زبانه دستهبندیها بروید.
تصاویر یا ویدیوهای دریافتشده را در

گالری < آلبومها <  Huawei Shareهم میتوان پیدا کرد.
76

تنظیمات

اشتراکگذاری فایلها بین دستگاه و رایانه
با استفاده از  Huawei Shareمیتوانید فایلها را بهسرعت و بهصورت بیسیم میان دستگاه و رایانه )رایانههای  Windowsیا
 (Apple Macبه اشتراک بگذارید.

1

دستگاه و رایانه شما باید حتما ً به  Wi-Fiیکسانی متصل شده باشند.

2

در دستگاه ،به صفحه تنظیمات  Huawei Shareبروید و  Huawei Shareو اشتراکگذاری با رایانه را فعال کنید.

3

نوشتهای را که در کنار نام نمایشیافته در رایانهها میبینید و نام کاربری و رمز ورود نوشتهشده در بخش تأیید در رایانهها را
یادداشت کنید.

4

در رایانه خود ،به قسمت زیر بروید:
•

.Windows: This PC (Computer) > Network

•

.macOS: Finder > Go > Network
درحالحاضر ،این قابلیت فقط در رایانههای  Macدارای سیستمعامل  macOSنسخه  ۱۰.۸تا  ۱۰.۱۴در
دسترس است.

5

در رایانه ،روی نام دستگاه دو بار کلیک کنید و نام کاربری و رمز ورودی را که قبلاً یادداشت کردهاید وارد کنید.

6

یکی از پوشههای اشتراکگذاریشده در دستگاهتان ،مثل پوشه ذخیرهساز داخلی یا پوشه )Albumآلبوم( را باز کنید ،سپس فایل
های آن را مشاهده ،ویرایش یا در رایانه کپی کنید یا فایلهایی را از رایانه در این پوشه اشتراکگذاریشده کپی کنید تا در
دستگاهتان ذخیره شود.
اگر فایلها را در پوشه اشتراکگذاریشده در رایانهتان ویرایش کنید ،تغییرات بهطور خودکار با دستگاهتان همگامسازی میشود.
بهطور مشابه ،اگر فایلی را در پوشه اشتراکگذاریشده در دستگاهتان ویرایش کنید ،تغییرات با رایانه همگامسازی میشود.

چاپ با یک لمس با Huawei Share
وقتی چاپگری که از  Huawei Shareپشتیبانی میکند ،در نزدیکی باشد ،میتوانید از  Huawei Shareبرای یافتن چاپگر و
چاپ تصاویر یا فایلهای  PDFدستگاهتان استفاده کنید.

1

با توجه به نوع چاپگر ،از موارد زیر مطمئن شوید:
•

چاپگرهای دارای قابلیت  :Wi-Fiچاپگر باید روشن باشد و به همان شبکهای وصل باشد که دستگاهتان به آن متصل است.

•

چاپگرهای دارای قابلیت  :Wi-Fi Directچاپگر باید روشن باشد و  Wi-Fi Directآن فعال باشد.

•

چاپگرهای دارای قابلیت بلوتوث :چاپگر باید روشن و قابل شناسایی باشد.

2

در دستگاهتان ،فایلی را که باید چاپ شود ،قبل از چاپ مشاهده کنید ،سپس به اشتراکگذاری <  Huawei Shareبروید.

3

بهمحض شناسایی چاپگر ،نام آن را در دستگاهتان لمس کنید و تنظیمات روی صفحه پیشنمایش را تنظیم کنید .سپس برای انجام
چاپ ،چاپ را لمس کنید.
اگر اولین بار است که چاپگر بلوتوثی را به دستگاهتان متصل میکنید ،چاپگر را در دستگاهتان پیدا کنید ،نام آن را لمس کنید،
سپس دکمه روشن/خاموش روی چاپگر را فشار دهید و حدوداً  ۱ثانیه نگه دارید تا اتصال تأیید شود.
برای مشاهده فهرست چاپگرهای پشتیبانیشده ،بیشتر بدانید را در صفحه اشتراکگذاری  Huawei Shareلمس کنید ،روی
صفحه انگشتتان را به سمت راست بکشید ،سپس برای مشاهده فهرست ،از چه چاپگرهایی پشتیبانی میشود؟ را لمس کنید.

متصل شدن به لپتاپ با استفاده از کابل USB
انتخاب حالت اتصال USB

1

برای اتصال دستگاه به رایانه ،از کابل  USBاستفاده کنید.

2

انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس به تنظیمات < برای گزینههای بیشتر،
لمس کنید بروید و یکی از حالتهای زیر را انتخاب کنید:
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•

انتقال تصاویر :از »پروتکل انتقال تصاویر« ) (PTPبرای انتقال عکسها بین دستگاه و رایانه استفاده میکند.

•

انتقال فایلها :از »پروتکل انتقال رسانه« ) (MTPبرای انتقال فایلهای رسانهای بین دستگاه و رایانه استفاده میکند.

•

وارد کردن  :MIDIاز »رابط دیجیتال سازهای موسیقی« ) (MIDIاستفاده میکند تا از دستگاه شما بهعنوان ورودی صوتی
برای پخش موسیقی در رایانهتان استفاده کند.

انتقال دادهها با استفاده از کابل USB

1

برای اتصال دستگاه خود به رایانه ،از کابل  USBاستفاده کنید .پس از نصب خودکار برنامه درایور ،درایوی با نام دستگاه شما
در رایانه نمایش داده میشود.

2

در دستگاهتان ،حالت اتصال  USBمناسبی را برای انتقال دادهها انتخاب کنید:
•

در درایو جدید نمایشدادهشده در رایانه ،انتقال تصاویر را انتخاب کنید تا عکسهای دستگاه را در رایانه مشاهده و روی آن
کپی کنید .همچنین ،میتوانید عکسهای ذخیرهشده روی دستگاه را از رایانه مشاهده کنید ،یا عکسها را بین دو دستگاه کپی
و جایگذاری کنید.

•

در درایو جدید نمایشدادهشده در رایانه ،انتقال فایلها را انتخاب کنید تا فایلهای دستگاه را در رایانه مشاهده و روی آن کپی
کنید .همچنین ،میتوانید فایلهای ذخیرهشده روی دستگاه را از رایانه مشاهده کنید ،یا فایلها را بین دو دستگاه کپی و جای
گذاری کنید.
برای مشاهده فایلهای رسانهای روی دستگاه Windows Media Player 11 ،یا نسخه بالاتری از آن را روی
رایانه نصب کنید.

•

برای دریافت و پردازش پیامهای  MIDIارسالشده توسط رایانه در دستگاه ،وارد کردن  MIDIرا انتخاب کنید.

چاپ
دستگاه خود را از طریق  Wi-Fiبه چاپگری دارای گواهی  Mopriaمتصل کنید ،سپس قادر خواهید بود تصاویر و اسناد را از
دستگاه خود چاپ کنید.
اتصال دستگاه به چاپگر

1

دفترچه راهنمای چاپگر را بررسی کنید یا با سازنده آن مشورت کنید تا مطمئن شوید که چاپگر دارای گواهی  Mopriaاست.
اگر اینطور نیست ،با سازنده چاپگر مشورت کنید تا برنامه یا افزایه مربوط به آن را در دستگاهتان نصب کنید.

2

با استفاده از یکی از روشهای زیر ،دستگاه و چاپگر را به شبکه  Wi-Fiیکسانی متصل کنید:
•

اتصال به روتر  Wi-Fi: Wi-Fiرا در چاپگر فعال کنید و آن را به روتر  Wi-Fiمتصل کنید .در دستگاه خود ،به
تنظیمات <  Wi-Fiبروید Wi-Fi ،را فعال کنید ،همان روتر  Wi-Fiرا لمس کنید و برای تکمیل تنظیمات ،دستورالعمل
های روی صفحه را دنبال کنید.

•

اتصال با  :Wi-Fi Directاگر چاپگر شما از  Wi-Fi Directپشتیبانی میکند ،دستورالعملهای مذکور در دفترچه
راهنمای چاپگر را برای فعال کردن این قابلیت دنبال کنید .در دستگاه خود ،به
فعال کنید ،به

•

تنظیمات <  Wi-Fiبروید Wi-Fi ،را

<  Wi-Fi Directبروید ،سپس برای برقراری اتصال ،چاپگر را لمس کنید.

وصل شدن به نقطه اتصال چاپگر :اگر چاپگر شما میتواند نقش نقطه اتصال بیسیم را هم داشته باشد ،دستورالعملهای
مذکور در دفترچه راهنمای چاپگر را برای فعال کردن نقطه اتصال و تنظیم رمز ورود دنبال کنید .در دستگاهتان ،به
تنظیمات <  Wi-Fiبروید Wi-Fi ،را فعال کنید ،نقطه اتصال چاپگر را لمس کنید ،سپس دستورالعملهای روی صفحه را
برای تکمیل تنظیمات دنبال کنید.
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3

به

4

چاپگر را از میان نتایج جستجو انتخاب کنید و دستورالعملهای روی صفحه را برای افزودن چاپگر دنبال کنید.

تنظیمات < اتصالات بیشتر < چاپ < سرویس پیشفرض چاپ بروید و سرویس پیشفرض چاپ را فعال کنید.

چاپ فایلها
برای چاپ فایلهای موجود در گالری و دفتر یادداشت ،کارهای زیر را انجام دهید:
•

چاپ تصویر:

گالری را باز کنید .تصویری را که مایل به چاپ کردن آن هستید ،باز کنید ،به بیشتر < چاپ یا صدور به

صورت  PDFبروید ،چاپگر را انتخاب کنید ،سپس برای انجام چاپ ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.
•

چاپ یادداشت:

دفتر یادداشت را باز کنید .یادداشتی را که مایل به چاپ کردن آن هستید ،باز کنید ،چاپ را لمس کنید ،سپس

برای انجام چاپ ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.

متصل شدن به یک شبکه VPN
شبکه خصوصی مجازی ) (VPNاتصال موقتی است که شبکهای خصوصی را در سراسر شبکهای عمومی گسترش میدهد و برای
تأمین امنیت ،انتقال دادهها را رمزگذاری میکند.
وقتی بیرون از محل کار مشغول کار باشید ،میتوانید با استفاده از  VPNبهصورت امن به اینترانت شرکت خود دسترسی پیدا کنید.
انواع سرورهای پشتیبانیشده به شرح زیر است:
•

 :PPTPاین کلمه مخفف )Point-to-Point Tunneling Protocolپروتکل تونلزنی نقطهبهنقطه( است که رمزگذاری از
نوع  MPPEرا ارائه میکند.

•

 :L2TPاین کلمه مخفف ) Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocolپروتکل تونلزنی لایه )لایه پیوند داده
ای(  (۲است که رمزگذاری از نوع  IPSec PSKو  IPSec RSAرا ارائه میکند.

•

 :IPSec Xauthرمزگذاری از نوع  RSA ،PSKو  Hybrid RSAرا ارائه میکند.

اتصال به سرور PPTP

1

نام و نشانی سرور  VPNرا از سرپرست سرور  VPNخود بگیرید.

2

تنظیمات < اتصالات بیشتر <  < VPNافزودن شبکه  VPNبروید ،نام  VPNرا وارد کنید ،نوع سرور را روی
به
 PPTPتنظیم کنید ،سپس نشانی سرور را وارد کنید.

3

اگر سرور  VPNنشانی  DNSندارد ،نمایش گزینههای پیشرفته را لمس کنید ،سپس دامنه  ،DNSنشانی سرور  DNSو مسیر
هدایت را وارد کنید.

4

ذخیره را لمس کنید.

5

 VPNرا که بهتازگی تنظیم کردهاید ،لمس کنید ،نام کاربری و رمز ورود  VPNرا وارد کنید ،سپس اتصال را لمس کنید.

اتصال به سرور L2TP/IPSec PSK

1

نام سرور  ،VPNنشانی سرور ،کلید )L2TPاختیاری( ،شناساگر )IPSecاختیاری( و کلید از پیش اشتراکگذاریشده IPSec
را از سرپرست سرور  VPNخود بگیرید.

2

تنظیمات < اتصالات بیشتر <  < VPNافزودن شبکه  VPNبروید ،نام سرور  VPNرا وارد کنید ،نوع سرور را
به
روی  L2TP/IPSec PSKتنظیم کنید ،سپس نشانی سرور ،کلید  ،L2TPشناساگر  IPsecو کلید از پیش اشتراکگذاریشده
 IPsecرا وارد کنید.

3

اگر سرور  VPNنشانی  DNSندارد ،نمایش گزینههای پیشرفته را لمس کنید و دامنه  ،DNSنشانی سرور  DNSو مسیر
هدایت را وارد کنید.
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4

ذخیره را لمس کنید.

5

 VPNرا که بهتازگی تنظیم کردهاید ،لمس کنید ،نام کاربری و رمز ورود  VPNرا وارد کنید ،سپس اتصال را لمس کنید.

صفحه اصلی و تصویر زمینه
مدیریت صفحه اصلی
میتوانید چیدمان صفحه اصلی را متناسب با عادتهای استفاده خود از دستگاه سفارشیسازی کنید.
جابهجایی آیکون برنامه در صفحه اصلی
آیکون برنامهای را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاهتان بلرزد ،سپس آن را به محل دلخواه در صفحه اصلی بکشید.
مرتب نگه داشتن آیکونهای صفحه اصلی
دو انگشتتان را در صفحه اصلی به هم نزدیک کنید تا به حالت تنظیمات صفحۀ اصلی دسترسی پیدا کنید ،سپس همتراز کردن خودکار
را فعال کنید .با فعال بودن این قابلیت ،هنگام حذف برنامهها فضاهای خالی بهطور خودکار پر میشوند.
قفل کردن موقعیت آیکونهای صفحه اصلی
دو انگشتتان را در صفحه اصلی به هم نزدیک کنید تا به حالت تنظیمات صفحۀ اصلی دسترسی پیدا کنید ،سپس قفل کردن طرح را
فعال کنید.
انتخاب الگوی چیدمان صفحه اصلی
دو انگشتتان را در صفحه اصلی به هم نزدیک کنید ،به تنظیمات صفحۀ اصلی < طرح بروید ،سپس الگوی چیدمان دلخواهتان را
انتخاب کنید.
قرار دادن آیکون برنامهها در پوشهها
برای مدیریت آسان آیکون برنامههای خود در صفحه اصلی ،میتوانید برنامههای مشابه را در پوشهای دستهبندی کنید و پوشه را نام
گذاری کنید.

1

آیکون برنامهای را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاهتان بلرزد ،سپس آن را روی برنامه دیگری بکشید .پوشهای بهطور خودکار
ایجاد میشود تا این دو برنامه را در خود جای دهد.

2

پوشهای را باز کنید ،قسمت مربوط به نام آن را لمس کنید ،سپس نامی را برای آن وارد کنید.

افزودن آیکون برنامهها به پوشه یا حذف آنها
پوشهای را باز کنید و

را لمس کنید .سپس میتوانید این کارها را انجام دهید:

•

یک یا چند برنامه را انتخاب کنید و تأیید را لمس کنید تا آنها را به پوشه اضافه کنید.

•

یک یا چند برنامه را لغو انتخاب کنید و تأیید را لمس کنید تا آنها را از پوشه حذف کنید .اگر همه برنامهها را لغو انتخاب کنید،
پوشه حذف میشود.

تغییر مکان صفحه در صفحهنمایش

1

در صفحه اصلی ،دو انگشتتان را به هم نزدیک کنید تا به ویرایشگر »صفحه اصلی« دسترسی یابید.

2

صفحهای را که میخواهید مکان آن را تغییر دهید ،لمس کنید و نگه دارید ،سپس آن را به مکان دلخواه بکشید.
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کشو برنامهها
برای سادهسازی صفحه اصلی ،میتوانید برنامههایتان را در کشو قرار دهید و فقط برنامههای پرکاربرد را در صفحه اصلی نمایش
دهید.
فعال کردن کشو برنامهها
به

تنظیمات < صفحۀ اصلی و تصویر زمینه < سبک صفحۀ اصلی بروید و کشو را انتخاب کنید.

بهمحض فعال شدن ،میتوانید انگشتتان را در صفحه اصلی به سمت بالا بکشید تا به همه برنامههای خود در کشو دسترسی یابید.
افزودن برنامههای داخل کشو به صفحه اصلی
در حالت »کشو« ،میتوانید انگشتتان را روی صفحه اصلی به سمت بالا بکشید تا »کشو برنامهها« نمایش داده شود .برنامهای را که
مایل به افزودن آن هستید ،لمس کنید و نگه دارید تا دستگاهتان بلرزد ،سپس آن را به محل دلخواه در صفحه اصلی بکشید.
بازگرداندن برنامهها به کشو
آیکون برنامهای را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاهتان بلرزد ،سپس حذف را لمس کنید .این عملیات آیکون برنامه را فقط از صفحه
اصلی حذف میکند و آن را لغو نصب نمیکند.
همچنان میتوانید آن را در کشو برنامه پیدا کنید.
غیرفعال کردن سبک کشو
برای غیرفعال کردن سبک کشو ،سبک صفحۀ اصلی را روی استاندارد تنظیم کنید.

نمایش و روشنایی
حالت تاریک
در شب یا در شرایطی که نور کم است ،میتوانید حالت تاریک را فعال کنید تا طرح رنگ تیرهتری اعمال شود که از اذیت شدن چشم
هایتان بر اثر نور بیش از حد صفحهنمایش جلوگیری میکند.
به

تنظیمات < نمایشگر و روشنایی بروید و حالت تاریک را فعال یا غیرفعال کنید.

میزان کردن تنظیمات سبک متن
میتوانید علاوه بر سبک متن ،اندازه متن سیستم و اندازه نمایش برنامه را تنظیم کنید.
بزرگ یا کوچک کردن اندازه متن
به

تنظیمات < نمایشگر و روشنایی < اندازۀ نمایش و متن بروید و میله کشویی مربوط به اندازۀ متن را بکشید.

بزرگ یا کوچک کردن اندازه نمایش
اندازۀ نمایش اندازه محتوای نمایشدادهشده )شامل متن و تصاویر( در داخل برنامهها را تعیین میکند.
به

تنظیمات < نمایشگر و روشنایی < اندازۀ نمایش و متن بروید و میله کشویی مربوط به اندازۀ نمایش را بکشید.
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وضوح صفحهنمایش
استفاده از وضوح هوشمند صفحهنمایش
تنظیمات < نمایشگر و روشنایی < وضوح صفحۀ نمایش بروید و وضوح هوشمند را فعال کنید .دستگاهتان بهطور خودکار

به

وضوح صفحهنمایش را مطابق با وضعیت در حال اجرای فعلی تنظیم میکند.
تنظیم وضوح صفحهنمایش
تنظیمات < نمایشگر و روشنایی < وضوح صفحۀ نمایش بروید و وضوح صفحهنمایش را بهدلخواه خود انتخاب کنید.

به

وضوح صفحهنمایش بالاتر منجر به نمایش واضحتر میشود ،اما شارژ بیشتری مصرف میکند.

نمایش نام شرکت مخابراتی و سرعت شبکه در نوار وضعیت
با یک نگاه کوتاه به نوار وضعیت ،میتوانید نام شرکت مخابراتی و سرعت شبکه را بررسی کنید.
به

تنظیمات < نمایشگر و روشنایی < تنظیمات بیشتر نمایشگر بروید و نمایش نام شرکت مخابراتی و نمایش سرعت شبکه را

بهدلخواهتان فعال یا غیرفعال کنید.

جابهجایی خودکار بین جهت عمودی و افقی
حسگر گرانشی داخل دستگاه به شما امکان میدهد هنگام چرخش صفحهنمایش ،بهطور خودکار بین جهتهای افقی و عمودی جابهجا
شوید.
انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس مجدداً انگشتتان را روی آن به سمت پایین
بکشید تا همه میانبرها نشان داده شوند .برای فعال یا غیرفعال کردن این قابلیت،

را لمس کنید.

جابهجایی خودکار بین جهت افقی و عمودی
دستگاه شما بهکمک »حسگر تشخیص حرکت نوسانی« )برای تشخیص جهتگیری چهره شما( و بهکمک حسگر گرانش ،این امکان
را دارد که بهطور خودکار جهت نمایش تصویر در صفحهنمایش را جابهجا کند.
مثلاً:
•

وقتی دستگاه روی سطح صافی قرار گرفته است و میخواهید بین جهت افقی یا عمودی جابهجا شوید ،کافی است دستگاه را
بچرخانید.

•

وقتی هنگام دراز کشیدن در حال استفاده از دستگاه هستید ،اگر طرز دراز کشیدن خود را تغییر دهید ،جهت نمایش تصویر در
صفحهنمایش تغییر نمیکند.

انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس مجدداً انگشتتان را روی آن به سمت پایین
بکشید تا همه میانبرها نشان داده شود.

را لمس کنید تا قابلیت »چرخش خودکار« فعال شود.

صداها و لرزش
حالت لرزش و تنظیمات بیشتر صدا

1

به

تنظیمات < صداها و لرزش بروید و لرزش در حالت بی صدا را بهدلخواه خود فعال یا غیرفعال کنید.
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2

تنظیمات بیشتر صدا را لمس کنید .سپس میتوانید صدا را برای موارد زیر تنظیم کنید:

•

صدای کلیدهای شمارهگیر

•

قفل صفحه

•

عکس صفحه

•

لمس صفحۀ نمایش

•

لرزش هنگام لمس

•

صدای شروع به کار
این قابلیت ممکن است براساس مدل دستگاه متفاوت باشد.

بدون مزاحمت
حالت بدون مزاحمت به شما کمک میکند تا وقتی نیاز به تمرکز کردن دارید ،از ایجاد مزاحمت جلوگیری کنید .وقتی این حالت فعال
است ،تماسها و پیامها بیصدا میشوند و اعلانهای بنری نمایش داده نمیشوند.
فعال یا غیرفعال کردن حالت بدون مزاحمت
با استفاده از یکی از روشهای زیر ،میتوانید حالت »بدون مزاحمت« را فعال یا غیرفعال کنید:
•

انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود ،سپس مجدداً انگشتتان را به سمت پایین بکشید تا
همه میانبرها نمایش داده شود.

را برای فعال یا غیرفعال کردن بدون مزاحمت لمس کنید .میتوانید

را لمس کنید و نگه

دارید تا به صفحه تنظیمات بدون مزاحمت بروید.
•

به

تنظیمات < صداها و لرزش < بدون مزاحمت بروید و بدون مزاحمت را فعال یا غیرفعال کنید.

وقتی حالت »بدون مزاحمت« فعال است،

در نوار وضعیت نمایش داده میشود .هنگام دریافت تماسها ،اعلانها یا پیامها،

صدای آنها پخش نمیشود ،صفحهنمایش روشن نمیشود و اعلانهای بنری نمایش داده نمیشوند.
تنظیم برنامه زمانی برای حالت بدون مزاحمت
به

تنظیمات < صداها و لرزش < بدون مزاحمت بروید ،زمانبندیشده را لمس کنید ،دوره زمانی و چرخه تکرار را تنظیم کنید،

سپس زمانبندیشده را فعال کنید.
ایجاد موارد استثنا در حالت »بدون مزاحمت«
در حالت بدون مزاحمت ،میتوانید این امکان را برای دستگاه فراهم کنید که برای تماسها و پیامها از مبدأ خاصی به صدا در بیاید تا
هیچ چیز مهمی را از دست ندهید.
به

تنظیمات < صداها و لرزش < بدون مزاحمت بروید و بدون مزاحمت یا زمانبندیشده را فعال کنید .سپس میتوانید این

کارها را انجام دهید:
•

تماسها یا پیام ها را لمس کنید و یکی از گزینهها را انتخاب کنید .اگر مورد استثنایی را تنظیم کنید ،دستگاهتان برای تماسها یا
پیامهای مربوط به مبدأ انتخابشده به صدا درمیآید.

•

بهمحض فعال شدن تماسگیرندگان مکرر ،تماس دوم از یک شماره یکسان که به فاصله  ۱۵دقیقه از تماس اول برقرار شده است،
بیصدا نمیشود.
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تنظیم آهنگ زنگ برای تماسهای ورودی
میتوانید موسیقی یا ویدیوی دلخواه خود را بهعنوان آهنگ زنگ برای تماسهای ورودی تنظیم کنید.
اگر دو سیمکارت در دستگاهتان قرار داده شده است ،آهنگ زنگ را برای سیمکارت  ۱و سیمکارت  ۲جداگانه پیکربندی کنید.
تنظیم موسیقی برای آهنگ زنگ

1

به

2

آهنگ زنگ سیستمی را انتخاب کنید یا موسیقی روی دستگاه را لمس کنید تا آهنگی را از فایلهای محلی بهعنوان آهنگ زنگ
انتخاب کنید.

تلفن <

< تنظیمات < آهنگ زنگ یا

تنظیمات < صداها و لرزش < آهنگ زنگ تلفن بروید.

تنظیم آهنگ زنگ ویدیویی
ویدیویی را بهعنوان آهنگ زنگ برای تماسهای ورودی تنظیم کنید.

1

به

2

آهنگ زنگ های ویدیویی را لمس کنید و برای پیشنمایش جلوه ویدیویی برای تماسهای ورودی ،ویدیویی را انتخاب کنید.

3

تلفن <

< تنظیمات < آهنگ زنگ یا

تنظیمات < صداها و لرزش < آهنگ زنگ تلفن بروید.

را لمس کنید تا ویدیو را بهعنوان آهنگ زنگ تنظیم کنید.

تنظیم آهنگ زنگ برای مخاطب

1

تلفن را باز کنید ،زبانه مخاطبین را در قسمت پایین صفحهنمایش لمس کنید ،سپس مخاطبی را که مایل به تنظیم آهنگ زنگ
برای او هستید ،انتخاب کنید.

2

در صفحه جزئیات مخاطب ،آهنگ زنگ را لمس و آهنگ زنگی را انتخاب کنید.

تنظیم آهنگ اعلان
میتوانید آهنگ اعلانی سراسری تنظیم کنید یا برای برنامههای مشخص ،مثل »دفتر یادداشت« یا »تقویم« ،آهنگ اعلان تنظیم کنید.
تنظیم آهنگ اعلان پیشفرض

1

به

2

آهنگ ازپیشتنظیمشدهای را انتخاب کنید یا موسیقی روی دستگاه را لمس کنید تا آهنگی از فایلهای محلی را بهعنوان آهنگ
اعلان انتخاب کنید.

تنظیمات < صداها و لرزش بروید و صدای اعلان را لمس کنید.

تنظیم آهنگ اعلان برای برنامهای مشخص
میتوانید با انجام کارهای زیر برای برخی برنامهها آهنگ اعلان تنظیم کنید:

1

به

2

برنامهای )مثلاً دفتر یادداشت( را انتخاب کنید.

3

به اعلانها < دفتر یادداشت < صدا بروید.

4

آهنگ ازپیشتنظیمشدهای را انتخاب کنید یا موسیقی روی دستگاه را لمس کنید تا آهنگی از فایلهای محلی را بهعنوان آهنگ
اعلان انتخاب کنید.

تنظیمات < برنامهها < برنامهها بروید.

اعلانها
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نشانهای روی برنامه
هنگام رسیدن اعلانهای جدید برای برنامه ،نشانی روی آیکون برنامه ظاهر میشود .بهطور پیشفرض ،نشان شمارهدار نمایش داده
میشود .همچنین ،میتوانید نقطهای را بهعنوان نشان تنظیم کنید یا نشان را برای برخی از برنامهها یا همه آنها پنهان کنید.
خاموش کردن نشانهای روی برنامه

1

به

2

کلید را برای برخی از برنامهها یا همه آنها خاموش کنید.

تنظیمات < اعلانها بروید و نشانهای روی آیکون برنامه را لمس کنید.

تغییر حالت نمایش نشان
در صفحه نشانهای روی آیکون برنامه ،حالت نمایش نشان را لمس کنید و شماره یا نقطه را مطابق میلتان انتخاب کنید.

تنظیمات بیشتر اعلان
اعلانات صفحه را روشن کنند
تنظیمات < اعلانها < تنظیمات بیشتر اعلان بروید و بیدار کردن صفحۀ نمایش را فعال کنید .دستگاهتان بهطور خودکار

به

هنگام دریافت اعلان صفحهنمایش را روشن میکند.
چشمک زدن چراغ اعلان هنگام دریافت اعلانها
تنظیمات < اعلانها < تنظیمات بیشتر اعلان بروید و چراغ اعلان چشمکزن را فعال کنید .وقتی اعلانی دریافت میشود،

به

نشانگر دستگاهتان چشمک میزند.

غیرفعال کردن اعلانهای برنامه
غیرفعال کردن اعلانهای برنامه در پانل اعلانات
وقتی اعلان برنامهای را دریافت میکنید ،انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود .انگشتتان
را روی اعلان به سمت راست بکشید و نگه دارید ،به

< تنظیمات بیشتر بروید ،سپس اعلانها مجاز باشد را غیرفعال کنید.

غیرفعال کردن اعلانهای برنامه
تنظیمات < اعلانها بروید .سپس ،میتوانید این کارها را انجام دهید:

به
•

برنامهای را که مایل به غیرفعال کردن اعلانها برای آن هستید ،پیدا و لمس کنید ،سپس اعلانها مجاز باشد را غیرفعال کنید.

•

مدیریت همه را لمس کنید ،سپس کلیدهای مربوط به چند برنامهای را که مایل به غیرفعال کردن اعلانها برای آنها هستید ،خاموش
کنید.

غیرفعال کردن اعلانهای برنامه در تنظیمات

1

به

2

آیکون برنامه را لمس کنید ،سپس اعلانها را لمس و اعلانها مجاز باشد را غیرفعال کنید.

تنظیمات < برنامهها < برنامهها بروید و برنامهای را که مایل به غیرفعال کردن اعلانهای آن هستید ،جستجو کنید.
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مدیریت اعلانهای برنامه
تنظیم حالت اعلان برای برنامه
تنظیمات < اعلانها بروید ،برنامهای را انتخاب کنید ،سپس موارد زیر را تنظیم کنید:

به
•

اعلانها مجاز باشد

•

بنر

•

اعلانهای صفحۀ قفل

•

مجاز کردن وقفهها

•

صدا

•

لرزش
این قابلیت ممکن است براساس مدل دستگاه متفاوت باشد.

مدیریت اعلانها برای چندین برنامه
تنظیمات < اعلانها < مدیریت همه بروید و همه موارد را فعال یا غیرفعال کنید.

به

اطلاعات بیومتریک و رمز ورود
شناسه اثر انگشت
میتوانید اثر انگشتی را ثبت کنید ،سپس از آن برای باز کردن قفل صفحهنمایش و دسترسی به »گاوصندوق«» ،قفل برنامه« و
مواردی از این دست ،استفاده کنید.
ثبت اثر انگشت

1

تنظیمات < اطلاعات بیومتریک و رمز ورود < شناسۀ اثر انگشت بروید و برای تنظیم یا واردکردن رمز ورود صفحه
به
قفل ،دستورالعملها را دنبال کنید.

2

برای شروع ثبت اثر انگشت خود ،اثر انگشت جدید را لمس کنید.

3

نوک انگشت خود را روی حسگر اثر انگشت قرار دهید .وقتی لرزشی احساس کردید ،انگشتتان را بردارید ،سپس دوباره فشار
دهید .انگشتتان را در اطراف حسگر حرکت دهید تا قسمتهای مختلف آن ثبت شود.

4

پس از کامل شدن ثبت اثر انگشت ،تأیید را لمس کنید.

اکنون میتوانید انگشتتان را روی حسگر اثر انگشت قرار دهید تا قفل صفحهنمایش باز شود.
تغییر نام یا حذف اثر انگشت

1

به

2

در بخش فهرست اثر انگشت ،اثر انگشت ثبتشدهای را لمس کنید تا نام آن را تغییر دهید یا آن را حذف کنید.

تنظیمات < اطلاعات بیومتریک و رمز ورود < شناسۀ اثر انگشت بروید و رمز ورود صفحه قفل را وارد کنید.

شناسایی اثر انگشت
شناسایی اثر انگشت به شما امکان میدهد انگشتانتان را با اثر انگشتهای ثبتشده تطبیق دهید.

1

به

تنظیمات < اطلاعات بیومتریک و رمز ورود < شناسۀ اثر انگشت بروید و رمز ورود صفحه قفل را وارد کنید.
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2

در بخش فهرست اثر انگشت ،شناسایی اثر انگشت را لمس کنید.

3

حسگر اثر انگشت را با انگشت خود لمس کنید .اثر انگشت شناساییشده برجسته میشود.

استفاده از اثر انگشت خود برای دسترسی به گاوصندوق

1

به

2

کلید مربوط به دسترسی به »گاوصندوق« را روشن کنید و برای پیوند دادن اثر انگشت با »گاوصندوق« ،دستورالعملهای روی
صفحه را دنبال کنید.

تنظیمات < اطلاعات بیومتریک و رمز ورود < شناسۀ اثر انگشت بروید و رمز ورود صفحه قفل را وارد کنید.

اکنون میتوانید به

فایلها < دستهبندیها بروید ،گاوصندوق را لمس کنید ،سپس از اثر انگشت خود برای دسترسی به آن استفاده

کنید.
استفاده از اثر انگشت خود برای دسترسی به برنامههای قفلشده

1

به

2

کلید مربوط به دسترسی به قفل برنامه را روشن کنید و برای پیوند دادن اثر انگشت با »قفل برنامه« ،دستورالعملهای روی
صفحه را دنبال کنید.

تنظیمات < اطلاعات بیومتریک و رمز ورود < شناسۀ اثر انگشت بروید و رمز ورود صفحه قفل را وارد کنید.

اکنون میتوانید برنامه قفلشدهای را در صفحه اصلی لمس کنید و از اثر انگشت خود برای دسترسی به آن استفاده کنید.
فعال کردن و استفاده از پرداخت با اثر انگشت
میتوانید از اثر انگشت خود برای تأیید پرداختهای خود در برنامه پرداخت استفاده کنید.
به برنامه پرداخت بروید و دستورالعملهای روی صفحه را برای فعال کردن این قابلیت دنبال کنید.

تشخیص چهره
شناسایی چهره به شما امکان میدهد ،حتی در محیطهای تاریک ،با استفاده از دادههای چهره دستگاهتان را قفلگشایی کنید یا به برنامه
های قفلشده دسترسی پیدا کنید.
هنگام استفاده از شناسایی چهره ،مطمئن شوید که چهره خود را مقابل صفحهنمایش دستگاه میگیرید.
ثبت دادههای چهره

1

به

2

فعالسازی بیدار شدن دستگاه با بلند کردن را انتخاب کنید.

3

برای ثبت دادههای چهره خود ،ثبت چهره را لمس کنید و دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.

تنظیمات < اطلاعات بیومتریک و رمز ورود < شناسایی چهره بروید و رمز ورود صفحه قفل را وارد کنید.

فعال کردن قفلگشایی با چهره
در صفحه شناسایی چهره ،قفلگشایی دستگاه را لمس کنید و یکی از روشهای قفلگشایی را انتخاب کنید.
اگر  PrivateSpaceرا فعال کرده باشید یا چند کاربر را به تلفنتان اضافه کرده باشید ،فقط در  MainSpaceیا با حساب
»مالک« میتوانید از »قفلگشایی با چهره« استفاده کنید.
دسترسی به قفل برنامه با شناسایی چهره
در صفحه شناسایی چهره ،دسترسی به قفل برنامه را فعال کنید و برای افزودن دادههای چهره به »قفل برنامه« ،دستورالعملهای
روی صفحه را دنبال کنید.
سپس ،میتوانید برنامه قفلشدهای را در صفحه اصلی لمس کنید و از شناسایی چهره برای دسترسی به برنامه استفاده کنید.
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غیرفعال کردن یا حذف دادههای چهره
در صفحه شناسایی چهره ،میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
•

غیرفعال کردن دادههای چهره برای برخی قابلیتها :مطابق نیاز ،قفلگشایی دستگاه یا دسترسی به قفل برنامه را غیرفعال کنید.
انجام این کار دادههای چهره شما را حذف نمیکند.

•

حذف دادههای چهره :برای حذف دادههای چهره خود ،حذف دادههای چهره را لمس کنید و دستورالعملهای روی صفحه را دنبال
کنید.

رمز ورود صفحه قفل
میتوانید رمز ورود عددی ،الگو یا ترکیبی را بهعنوان رمز ورود صفحه قفل تنظیم کنید.
تنظیم رمز ورود صفحه قفل
میتوانید رمز ورود عددی ،الگو یا ترکیبی را تنظیم کنید.

1

به

2

رمز ورودی  ۶رقمی را وارد کنید.

3

راه دیگر این است که تغییر روش قفلگشایی را لمس کنید و نوع رمز ورود را انتخاب کنید ،سپس دستورالعملهای روی صفحه
را برای وارد کردن رمز ورود جدید دنبال کنید.

تنظیمات < اطلاعات بیومتریک و رمز ورود بروید و رمز ورود صفحۀ قفل را لمس کنید.

تغییر رمز ورود صفحه قفل

1

در صفحه اطلاعات بیومتریک و رمز ورود ،به تغییر رمز ورود صفحۀ قفل بروید.

2

رمز ورود اولیه صفحه قفل را وارد کنید.

3

رمز ورود جدیدی را وارد کنید یا تغییر روش قفلگشایی را لمس کنید تا نوع رمز ورودی را انتخاب کنید ،سپس برای وارد
کردن رمز ورود جدید ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.

غیرفعال کردن رمز ورود صفحه قفل
در صفحه اطلاعات بیومتریک و رمز ورود ،به غیرفعالسازی رمز ورود صفحۀ قفل بروید.

برنامهها
برنامه جفتی
»برنامه جفتی« به شما امکان میدهد بدون دردسر ناشی از جابهجایی دائم بین دو حساب ،بهطور همزمان وارد دو حساب
 Facebookشوید و با این کار امکان تفکیک زندگی کاری و خصوصی را برایتان فراهم میکند.
برنامه جفتی فقط با برخی برنامهها کار میکند.

1

تنظیمات < برنامهها < برنامه جفتی بروید و کلید مربوط به برنامهای را که مایل به ایجاد برنامه دوقلو برای آن هستید،
به
روشن کنید.

2

دو آیکون برای همان برنامه در صفحه اصلی نمایش داده میشوند تا بتوانید بهطور همزمان وارد حسابهای جداگانه شوید.

3

برای غیرفعال کردن »برنامه جفتی« ،نسخه دوقلوی برنامه را لمس کنید و نگه دارید ،سپس حذف را لمس کنید .همه دادههای
برنامه دوقلو حذف میشود.
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مشاهده یا تغییر تنظیمات برنامه
به

تنظیمات < برنامهها < برنامهها بروید و برنامهای را لمس کنید .میتوانید توقف اجباری ،لغو نصب ،پاک کردن حافظه

پنهان ،مشاهده و تغییر مجوزهای برنامه ،تنظیم حالتهای اعلان و مواردی از این دست را انجام دهید.

باتری
بررسی مصرف نیرو
به
•

تنظیمات < باتری )یا

بهینهساز <

( بروید .میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:

برای مشاهده برنامههایی با مصرف نیروی زیاد ،مصرف باتری را لمس کنید .برنامهای با مصرف نیروی زیاد را لمس کنید تا
هشدارهای مصرف نیرو را فعال یا غیرفعال کنید.

•

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مصرف نیروی نرمافزاری و سختافزاری ،جزئیات مصرف نیروی باتری را لمس کنید.

مدیریت نیرو
در صفحه باتری ،میتوانید زمان تخمینی باقیمانده باتری را بررسی کنید و حالت ذخیره نیرویی را برای افزایش عمر باتری
دستگاهتان فعال کنید.
بهینهسازی تنظیمات نیرو دستگاه
به

تنظیمات < باتری )یا

بهینهساز <

( بروید و بهینه کردن مصرف باتری را لمس کنید .دستگاهتان بهطور خودکار

مشکلات فعلی مربوط به مصرف نیرو را تحلیل میکند ،برخی تنظیمات را بهینهسازی میکند و بهینهسازیهای مربوط به سایر
تنظیمات را توصیه میکند.
فعال کردن حالت ذخیره نیرو
بهینهساز دو حالت ذخیره نیرو را ارائه میکند:
•

حالت ذخیرۀ نیرو با محدود کردن فعالیت برنامههای پسزمینه ،جلوههای بصری و صداها ،مصرف نیرو را کاهش میدهد.

•

حالت ذخیرۀ نیروی ویژه برنامههای پسزمینه را بهشدت کنترل میکند تا اطمینان حاصل شود که دستگاهتان میتواند تا بیشترین
حد ممکن روشن بماند .در این حالت ،تنها قادر به استفاده از برنامههای انتخابشده هستید و همه کلیدهای سیستم ،بهجز  Wi-Fiو
داده تلفن همراه ،خاموش میشوند.

در صفحه باتری ،حالت ذخیره نیرویی را انتخاب کنید:
•

وقتی سطح شارژ باتری خیلی پایین است ،حالت ذخیرۀ نیروی ویژه را فعال کنید .سپس ،دستگاه صفحه اصلی سیاهرنگی را نمایش
میدهد.
برای افزودن برنامههایی که میخواهید در حالت ذخیرۀ نیروی ویژه استفاده کنید،
کنید .میتوانید

را برای حذف برنامهها لمس کنید یا

را لمس و برنامهها را از فهرست انتخاب

را در گوشه بالا سمت چپ لمس کنید تا از حالت ذخیرۀ نیروی

ویژه خارج شوید.
•

وقتی سطح شارژ باتری خیلی پایین نیست ،اما همچنان مایل هستید در مصرف نیرو صرفهجویی کنید ،حالت ذخیرۀ نیرو را فعال
کنید .سپس آیکون

در نوار وضعیت نمایش داده میشود.
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حالت ذخیرۀ نیروی ویژه در برخی دستگاهها موجود نیست .اگر این گزینه نمایش داده نمیشود ،نشاندهنده این است که
دستگاه شما از این قابلیت پشتیبانی نمیکند.

فعال کردن حالت عملکرد
حالت عملکرد تنظیمات نیرو را میزان میکند تا بیشترین عملکرد را ارائه کند .بهویژه هنگام استفاده از برنامههای سنگین گرافیکی،
این کار منجر به تخلیه سریعتر شارژ باتری میشود.
وقتی سطح شارژ باتری کافی است ،به
سپس آیکون

تنظیمات < باتری )یا

بهینهساز <

( بروید و حالت عملکرد را فعال کنید.

در نوار وضعیت نمایش داده میشود.

حالت عملکرد در برخی دستگاهها موجود نیست .اگر این گزینه در بهینهساز نمایش داده نمیشود ،نشاندهنده این است که
دستگاه شما از این قابلیت پشتیبانی نمیکند.

تنظیمات باتری
همچنین ،میتوانید نمایش یا عدم نمایش درصد شارژ باتری در نوار وضعیت و برقرار ماندن یا نماندن اتصال شبکه هنگام خاموش
بودن صفحهنمایش دستگاه را تنظیم کنید.
نمایش درصد شارژ باتری در نوار وضعیت
به

تنظیمات < باتری )یا

بهینهساز <

( بروید ،درصد شارژ باتری را لمس کنید و انتخاب کنید تا درصد شارژ باتری

در داخل یا خارج از آیکون باتری در نوار وضعیت نمایش داده شود.
برقرار ماندن اتصال هنگام رفتن دستگاه به حالت خواب
اگر میخواهید دریافت پیامها یا دانلود دادهها توسط دستگاه در حالت خواب ادامه پیدا کند ،دستگاه را تنظیم کنید تا اتصال آن در حالت
خواب برقرار بماند .لطفا ً توجه داشته باشید که این کار ممکن است مصرف نیرو را افزایش دهد.
در صفحه باتری ،تنظیمات بیشتر باتری را لمس کنید ،سپس مطابق نیاز ،زمانی که دستگاه در حالت خواب قرار میگیرد ،اتصال
برقرار بماند را فعال یا غیرفعال کنید.

ذخیرهساز
بررسی میزان استفاده از ذخیرهساز
به

تنظیمات < محل ذخیره بروید تا در صورت لزوم ،میزان استفاده از ذخیرهساز را بررسی و بهینهسازی کنید.

پاکسازی
میتوانید از پاکسازی در بهینهساز استفاده کنید تا فایلهای اضافی یا حجیم ،مثل فایلهای باقیمانده برنامه ،بستههای نصب ناخواسته،
دادههای  WeChatو مواردی از این دست را جستجو کنید .بهمحض شناسایی این فایلها ،میتوانید در خصوص حذف شدن یا نشدن
آنها ،مطابق پیشنهاد ،تصمیمگیری کنید.

1
2

بهینهساز را باز کنید ،سپس پاکسازی را لمس کنید.
وقتی اسکن انجام شد ،پاکسازی را پس از هر مورد لمس کنید و فایلهایی را که لازم ندارید ،حذف کنید.
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پاکسازی فایلهای تکراری
بهینهساز میتواند فایلهای تکراری را در دستگاهتان شناسایی کند.
در صفحه پاکسازی ،فایلهای تکراری را لمس کنید ،سپس فایلهای ناخواسته را برای حذف انتخاب کنید.

امنیت
مرکز اطلاعات رمز ورود
»مرکز اطلاعات رمز ورود« نامهای کاربری و رمزهای ورود شما را ذخیره میکند و هر بار که در برنامهای وارد حساب می
شوید ،آنها را بهطور خودکار وارد میکند .این دادهها بهصورت سختافزاری رمزگذاری میشود و فقط در دستگاهتان ذخیره میشود.
 Huaweiبه آن دسترسی ندارد و آن را روی شبکه یا سرور آپلود نمیکند.
•

قبل از استفاده از »مرکز اطلاعات رمز ورود« ،رمز ورود صفحه قفل را برای دستگاهتان تنظیم کنید.

•

»مرکز اطلاعات رمز ورود« فقط با برخی برنامهها سازگار است.

با مرکز اطلاعات رمز ورود ،سریعتر وارد سیستم شوید

1

وقتی برای اولین بار وارد حساب خود در برنامهای میشوید ،دستگاه بهطور خودکار در پیاموارهای از شما میخواهد رمز ورود
را ذخیره کنید .هنگام نمایش پیامواره ،ذخیره را لمس کنید.
تنظیمات < امنیت < گاوصندوق رمز ورود
اگر بهطور اتفاقی هرگز ذخیره نشود را لمس کنید ،همچنان میتوانید با رفتن به
< تنظیمات پر کردن خودکار و تغییر دادن وضعیت کلید کنار این برنامه به حالت فعال ،قابلیت پر کردن خودکار را برای این
برنامه فعال کنید .وقتی وضعیت کلید به حالت غیرفعال تغییر داده میشود ،قابلیت پر کردن خودکار غیرفعال میشود.

2

اگر از حساب خود در برنامه خارج شوید ،دفعه بعدی که وارد حساب میشوید ،بهمحض آنکه هویتتان را با استفاده از رمز ورود
صفحه قفل ،اثر انگشت یا شناسه چهره تأیید کردید ،دستگاه بهطور خودکار نام کاربری و رمز ورودتان را وارد میکند.

وقتی به دستگاه  Huaweiجدیدی جابهجا میشوید ،میتوانید از »شبیهساز تلفن« استفاده کنید تا دادههای موجود در »مرکز اطلاعات
رمز ورود« را به دستگاه جدید خود منتقل کنید.
غیرفعال کردن »مرکز اطلاعات رمز ورود«
»مرکز اطلاعات رمز ورود« بهطور پیشفرض فعال است ،اما در صورت لزوم میتوان آن را غیرفعال کرد.
به

تنظیمات < امنیت < گاوصندوق رمز ورود بروید و مرکز اطلاعات رمز ورود را غیرفعال کنید.

قفل برنامه
برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز ،میتوانید برنامههایی مانند برنامههای گپ و برنامههای پرداخت را ،که حاوی دادههای
خصوصی هستند ،قفل کنید.
استفاده از »قفل برنامه« برای محافظت از حریم خصوصی
با استفاده از »قفل برنامه« ،میتوانید برنامههایی مثل برنامههای گپ و برنامههای پرداخت را ،که حاوی دادههای خصوصی هستند،
قفل کنید تا از دسترسی غیرمجاز جلوگیری شود .اگر »قفل برنامه« را فعال کرده باشید و »شناسایی چهره« را بهعنوان روش قفل
گشایی برنامه تنظیم کرده باشید» ،مشاهده حریم خصوصی مبتنی بر هوش مصنوعی« حفاظت امنیتی بیشتری برای برنامههای قفل
شده ارائه خواهد کرد.
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فعال کردن قفل برنامه
تنظیمات < امنیت < قفل برنامهها < فعالسازی بروید ،رمز ورود »قفل برنامه« را تنظیم کنید و برنامهها را انتخاب کنید تا

به

قفل شوند.
اگر قفلگشایی با اثر انگشت یا چهره را فعال کرده باشید ،میتوانید مطابق پیامواره» ،قفل برنامه« را با شناسه چهره یا شناسه اثر
انگشت پیوند دهید.
همه دستگاهها از قابلیتهای اثر انگشت پشتیبانی نمیکنند.
تغییر رمز ورود یا پرسشهای امنیتی »قفل برنامه«
وارد صفحه تنظیمات قفل برنامهها شوید ،به

< نوع رمز ورود بروید و رمز ورود صفحۀ قفل یا پین سفارشی را بهعنوان رمز

ورود »قفل برنامه« انتخاب کنید.
اگر پین سفارشی را انتخاب کنید ،در ادامه میتوانید رمز ورود و پرسشهای امنیتی جدیدی را تنظیم کنید.
لغو یا غیرفعال کردن »قفل برنامه«
در صفحه تنظیمات قفل برنامهها ،کارهای زیر را انجام دهید:
•

لغو »قفل برنامه« :در فهرست برنامههای قفلشده ،برای برنامههایی که مایل به لغو کردن قفلشان هستید ،وضعیت کلید کنار برنامه
ها را به حالت غیرفعال تغییر دهید.

•

بازنشانی »قفل برنامه« :به

< غیرفعال کردن »قفل برنامهها« < غیرفعالسازی بروید .این کار همه قفلها را لغو میکند و

همه تنظیمات قفل برنامه را پاک میکند.

تنظیم پین برای قفل سیمکارت
پین همان کد شناسایی سیمکارت است و میتواند بهعنوان قفل سیمکارت تنظیم شود .پس از انجام این کار ،هر بار که دستگاه را روشن
میکنید یا به دستگاه جدیدی جابهجا میشوید ،برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز ،لازم است پین صحیح را برای قفلگشایی سیم
کارت وارد کنید.
قبل از استفاده از این عملکرد ،باید پین سیمکارت را از شرکت مخابراتیتان دریافت کنید.

1

برای وارد شدن به صفحه تنظیمات قفل سیمکارت ،به
بروید.

2

قفل کردن سیم کارت را فعال کنید ،کد پین را وارد کنید ،سپس تأیید را لمس کنید.
برای تغییر پین ،تغییر پین سیمکارت را لمس و از دستورالعملها پیروی کنید.
•

تنظیمات < امنیت < سایر تنظیمات < رمزگذاری و اطلاعات کاربری

اگر تعداد تلاشهای ناموفق برای وارد کردن پین از حد مجاز فراتر برود ،باید »کلید قفلگشایی پین« ) (PUKرا برای
باز کردن قفل سیمکارت وارد کنید .بهمحض قفلگشایی موفق سیمکارت با استفاده از  ،PUKباید پین جدیدی را تنظیم
کنید .همچنین ،اگر تعداد تلاشهای ناموفق شما برای وارد کردن  PUKاز حد مجاز فراتر برود ،سیمکارتتان مسدود می
شود.

•

 PUKرا فقط میتوانید از شرکت مخابراتی خود دریافت کنید.

سنجاق کردن یک صفحه
میتوانید صفحه مربوط به برنامهای را سنجاق کنید تا بتوانید روی آن متمرکز بمانید .هنگام انجام بازی ،تماشای ویدیو و مواردی از
این دست ،این قابلیت را امتحان کنید.
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به
•

تنظیمات < امنیت < سایر تنظیمات < سنجاق کردن صفحه بروید و سنجاق کردن صفحه را فعال کنید.
هنگام استفاده از پیمایش حرکتی ،انگشتتان را از قسمت پایین صفحهنمایش به سمت بالا بکشید و نگه دارید تا به صفحه وظایف
اخیر دسترسی پیدا کنید ،سپس

را در پیشنمایش برنامه لمس کنید .برای حذف کردن سنجاق ،انگشتتان را از قسمت پایین

صفحه دوبار به سمت بالا بکشید.
•

هنگام استفاده از پیمایش سهکلیدی،

را لمس کنید تا به صفحه وظایف اخیر دسترسی پیدا کنید و

برنامه لمس کنید .برای حذف کردن سنجاق،

را در پیشنمایش

را لمس کنید و نگه دارید.

حالت ایمن
حالت »ایمن« از سیستم عامل سادهشدهای که فقط عملکردهای پایهای و برنامههای از پیش نصبشده در آن موجود است ،استفاده می
کند .از این حالت میتوان برای یافتن برنامههای شخص ثالثی که منجر به از کار افتادن سیستم میشوند ،استفاده کرد.
عملکردهای حالت ایمن
پس از نصب برخی برنامههای شخص ثالث ،ممکن است دستگاهتان بهدرستی کار نکند .در این حالت ،میتوانید وارد حالت »ایمن«
شوید تا بررسی کنید آیا مشکل بر اثر برنامه شخص ثالث ایجاد شده است یا ناشی از خود سیستم است.
•

اگر سیستم در حالت »ایمن« درست کار میکند ،احتمال دارد که مشکل توسط یک برنامه شخص ثالث ایجاد شده باشد .در حالت
»ایمن« ،به

تنظیمات < برنامهها < برنامهها بروید ،برنامه شخص ثالث مورد نظر را پیدا کنید و پس از برگشتن به حالت

عادی ،آن را لغو نصب کنید.
•

اگر سیستم در حالت »ایمن« بهطور غیرعادی اجرا شود ،سیستم معیوب است .از دادههایتان پشتیبانگیری کنید و برای دریافت
کمک ،دستگاه و مدرک خرید خود را به یکی از مراکز مجاز خدمات مشتریان  Huaweiببرید.

ورود به حالت ایمن و خروج از آن
•

ورود به حالت ایمن :حین فرایند راهاندازی ،دکمههای روشن/خاموش و افزایش صدا را همزمان فشار دهید و نگه دارید تا صفحه
انتخاب نمایش داده شود .دکمه تنظیم میزان صدا را برای انتخاب  Safe modeفشار دهید و دکمه روشن خاموش را برای ورود
به حالت »ایمن« فشار دهید .در حالت »ایمن« ،حالت ایمن در گوشه پایین سمت راست نمایش داده میشود.

•

خروج از حالت ایمن :برای خروج ،دستگاه را راهاندازی مجدد کنید.

حریم خصوصی
مدیریت مجوز
ممکن است برنامهها بهمنظور ارائه سرویسهای مربوطه به شما ،نیاز به مجوزهای خاصی ،مثل »موقعیت مکانی« ،داشته باشند.
اگرچه ،برخی برنامهها ممکن است مجوزهای غیرضروری زیادی را کسب کنند و امنیت اطلاعات و حریم خصوصی شما را در
معرض خطرات احتمالی قرار دهند .میتوانید بر مجوزهای اعطاشده به هر برنامه نظارت کنید و آنهایی را که غیرضروری به نظر
میرسند ،رد کنید.
مدیریت مجوز موقعیت مکانی
برنامهها با داشتن مجوز موقعیت مکانی میتوانند موقعیت مکانی شما را بهدست بیاورند تا سرویسهای مبتنی بر موقعیت مکانی را به
شما ارائه کنند .مثلاً ،اگر برنامه نقشه مجوز موقعیت مکانی را کسب کند ،میتواند سرویسهای موقعیت مکانی و پیمایش را ارائه کند.
اگر به این سرویسها نیاز ندارید ،میتوانید مجوزها را غیرفعال کنید.
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1

به

2

در صفحه مجوزها ،موقعیت مکانی را وارد کنید ،برنامهای را که مایل به مدیریت آن هستید ،لمس کنید و گزینهای را انتخاب
کنید.

تنظیمات < برنامهها < مجوزها بروید.

مدیریت مجوزها برای دسترسی به سایر دادههای خصوصی
همچنین ،برای بهرهمندی از سرویسهای بهتر و محافظت از حریم خصوصی خود ،میتوانید مجوزهای مربوط به دسترسی به داده
های شخصی خود ،مثل »مخاطبین«» ،پیامرسانی«» ،گزارشهای تماس«» ،حسگرهای اصلی«» ،تقویم« و »دوربین« ،را مدیریت
کنید.
در صفحه مجوزها ،مجوزی را که مایل به مدیریت آن هستید ،لمس کنید و وضعیت کلید مربوط به هر برنامه را ،در صورت نیاز،
فعال یا غیرفعال کنید.

خدمات موقعیت مکانی
برخی برنامهها نیاز به اطلاعات موقعیت مکانی شما دارند تا سرویسهای بهتری را ارائه کنند .میتوانید سرویسهای موقعیت مکانی
را فعال یا غیرفعال کنید و درصورت لزوم ،مجوز دسترسی به اطلاعات موقعیت مکانی را به برنامههای بهخصوصی بدهید یا رد
کنید.
فعال یا غیرفعال کردن سرویسهای موقعیت مکانی
با استفاده از هرکدام از روشهای زیر ،میتوانید سرویسهای موقعیت مکانی را فعال یا غیرفعال کنید:
•

انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود و آن را بیشتر به سمت پایین بکشید تا همه
کلیدهای میانبر نمایش داده شوند .برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد،

•

راه دیگر این است که به

را لمس کنید.

تنظیمات < دسترسی به موقعیت مکانی بروید و دسترسی به موقعیت مکانی من را فعال یا

غیرفعال کنید.
پس از اینکه سرویسهای موقعیت مکانی غیرفعال میشود ،دستگاهتان از جمعآوری و استفاده از اطلاعات موقعیت مکانی توسط همه
برنامهها و سرویسها ،بهجز برخی برنامههای ذاتی .،وقتی این برنامهها یا سرویسها نیاز به استفاده از اطلاعات موقعیت مکانی
داشته باشند ،دستگاه به شما یادآوری میکند که سرویسهای موقعیت مکانی را مجدداً فعال کنید.
افزایش دقت سرویسهای موقعیت مکانی
با اجازه دادن به برنامهها و سرویسها برای جستجوی شبکههای  Wi-Fiو دستگاههای بلوتوث در نزدیکی ،میتوانید دقت موقعیت
یابی را در دستگاهتان بهبود ببخشید.
به

تنظیمات < دسترسی به موقعیت مکانی < تنظیمات پیشرفته بروید ،سپس گزینهها را مطابق با نیاز تنظیم کنید.

اجازه دادن یا جلوگیری کردن از دستیابی برنامهها به اطلاعات موقعیت مکانی
میتوانید از دسترسی برنامه به اطلاعات موقعیت مکانی جلوگیری کنید یا امکان دسترسی ،از جمله دسترسی یکباره یا دائمی ،را به
آن بدهید یا هنگام استفاده از برنامه اجازه دسترسی آن به اطلاعات موقعیت مکانی را ندهید.

1

تنظیمات < حریم خصوصی < مجوزها بروید ،موقعیت مکانی را لمس کنید و بررسی کنید به کدام برنامهها مجوز
به
دسترسی به اطلاعات موقعیت مکانی داده شده است.

2

برنامهای را که مایل به تغییر تنظیمات آن هستید ،لمس کنید و برای دادن یا ندادن مجوزها از دستورالعملهای روی صفحه پیروی
کنید.
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همه را لمس کنید تا منوی کشویی نمایش داده شود ،سپس میتوانید برنامههایی را که مجوز »موقعیت مکانی« به آنها داده نشده
است ،یا مجوز دسترسی به آن را بهصورت همیشگی یا فقط هنگام استفاده دارند ،فیلتر کنید.

PrivateSpace
 PrivateSpaceرا که کاملاً مستقل از )MainSpaceفضای اصلی( دستگاهتان است ،ایجاد کنید .میتوانید با استفاده از شناسه
اثر انگشت یا رمز ورود خود به آن دسترسی داشته باشد.
میتوانید عکسهای خصوصی و فایلهای محرمانه کسبوکار خود را به  PrivateSpaceمنتقل کنید تا از دسترسی غیرمجاز
جلوگیری کنید .همچنین ،میتوانید برنامههای بازی و برنامههای پرداخت را به  PrivateSpaceمنتقل کنید تا آنها را از دسترس
فرزندتان دور نگه دارید.
فعال کردن  PrivateSpaceو دسترسی به آن

1

تنظیمات < حریم خصوصی <  < PrivateSpaceفعالسازی بروید و برای ایجاد  ،PrivateSpaceاز دستورالعمل
به
های روی صفحه پیروی کنید.

2

با استفاده از هرکدام از روشهای زیر ،میتوانید وارد  PrivateSpaceخود شوید:
•

•

در صفحه قفل ،با استفاده از اثر انگشت یا رمز ورود تنظیمشده برای فضای  ،PrivateSpaceبه آن دسترسی پیدا کنید.
راه دیگر این است که در  ،MainSpaceبه

تنظیمات < حریم خصوصی <  PrivateSpaceبروید و ورود به

سیستم را لمس کنید.
اگر دستگاهتان را راهاندازی مجدد کنید ،باید ابتدا رمز ورود را وارد کنید تا به  MainSpaceدسترسی پیدا کنید ،سپس
به  PrivateSpaceجابهجا شوید.
پنهان کردن یا لغو پنهان کردن ورودی PrivateSpace
در تنظیمات  ،MainSpaceمیتوانید ورودی  PrivateSpaceرا پنهان کنید ،تا فقط با استفاده از اثر انگشت یا رمز ورود تنظیم
شده برای فضای  ،PrivateSpaceامکان دسترسی به آن را داشته باشید.
•

برای پنهان کردن ورودی  :PrivateSpaceدر  ،PrivateSpaceبه

تنظیمات < حریم خصوصی < PrivateSpace

بروید و پنهان کردن  PrivateSpaceرا فعال کنید.
•

برای لغو پنهان کردن ورودی  :PrivateSpaceدر  ،MainSpaceبه

تنظیمات < امنیت < سایر تنظیمات بروید ،سپس

به نمایش همۀ تنظیمات < تأیید بروید.
انتقال فایلها بین  MainSpaceو PrivateSpace

1

تنظیمات < حریم خصوصی <  PrivateSpaceبروید و  MainSpaceبه
در  ،PrivateSpaceبه
 PrivateSpaceیا  PrivateSpaceبه  MainSpaceرا لمس کنید.

2

فایلهایی )مثل مخاطبین ،عکسها ،ویدیوها و فایلهای صوتی( را که مایل به انتقال آنها هستید ،انتخاب کنید ،انتقال را لمس کنید
و برای انتقال فایلها ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.

در فضای مورد نظر ،به گالری < آلبومها < سایر <  SharedImagesیا گالری < آلبومها < سایر < SharedVideos
بروید تا عکسها و ویدیوها را مشاهده کنید.
بازنشانی رمز ورود برای PrivateSpace
هنگام ایجاد رمز ورود برای  ،PrivateSpaceمیتوانید پرسشی امنیتی را تنظیم کنید که اگر بهطور اتفاقی رمز ورود را فراموش
کردید ،در بازنشانی آن به شما کمک میکند.
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1

در  ،PrivateSpaceبه
کنید.

2

برای تکمیل اعتبارسنجی ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید و پاسخ پرسش امنیتی را انتخاب کنید ،سپس پایان را لمس
کنید.

3

تنظیمات < حریم خصوصی <  PrivateSpaceبروید ،سپس محافظت از رمز ورود را لمس

تنظیمات < حریم خصوصی <  PrivateSpaceبروید ،سپس به
در  ،MainSpaceبه
بروید و برای تکمیل اعتبارسنجی و بازنشانی رمز ورود ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.

< بازنشانی رمز ورود

انتقال دادههای  PrivateSpaceبه دستگاه جدید
میتوانید دادههای  ،PrivateSpaceمثل مخاطبین ،عکسها و فایلها ،را بهسرعت از دستگاه قدیمی به دستگاه جدید منتقل کنید.

1

تنظیمات < حریم خصوصی <
در دستگاه جدیدتان PrivateSpace ،را ایجاد کنید و وارد آن شوید ،به
» < PrivateSpaceشبیهسازی فضا« بروید و این تلفن جدید است را انتخاب کنید.

2

در دستگاه قدیمی خود ،وارد  PrivateSpaceشوید ،به
سازی فضا« بروید و این تلفن قدیمی است را انتخاب کنید.

3

برای اسکن کردن کد  QRیا اتصال دستگاه قدیمی به دستگاه جدید بهصورت دستی ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.

4

در دستگاه قدیمی خود ،دادههایی را که باید منتقل شود ،انتخاب کنید .حین فرایند ،میتوانید انتقال دادهها را لغو کنید و سپس به
محض اتصال مجدد دستگاه قدیمی به دستگاه جدید ،آن را ادامه دهید.

تنظیمات < حریم خصوصی < » < PrivateSpaceشبیه

حذف PrivateSpace
اگر  PrivateSpaceرا حذف کنید ،همه برنامهها و دادههای ذخیرهشده در این فضا حذف میشوند و بازیابی آنها امکانپذیر نیست.
هنگام حذف  ،PrivateSpaceلطفا ً احتیاط کنید.
با استفاده از هرکدام از روشهای زیر ،میتوانید  PrivateSpaceرا حذف کنید:
•

در  ،MainSpaceبه

تنظیمات < حریم خصوصی <  PrivateSpaceبروید ،سپس به

< حذف

 PrivateSpaceبروید.
•

راه دیگر این است که در  PrivateSpaceبه

تنظیمات < حریم خصوصی <  PrivateSpaceبروید ،سپس حذف را

لمس کنید.

تعادل دیجیتال
تعادل دیجیتال
توازن دیجیتال به شما کمک میکند بفهمید مدت زمان استفادهتان از صفحهنمایش دستگاه چقدر است و به شما امکان میدهد مدت
استفاده روزانه خود از صفحهنمایش ،محدودیتهای برنامه و برنامه زمان خواب را تنظیم کنید.
تنظیم مدت استفاده از صفحهنمایش دستگاه
میتوانید مدت استفاده از صفحهنمایش دستگاهتان را مدیریت کنید تا به شما کمک کند زندگی متعادلتری داشته باشید.

1

به

2

من را انتخاب و تأیید را لمس کنید.

تنظیمات < توازن دیجیتال بروید و شروع را لمس کنید.
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3

همچنین ،میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
•

مدت استفاده از صفحۀ نمایش را لمس کنید و محدوده روزانهای را برای مدت استفاده از صفحهنمایش دستگاه تنظیم کنید.

•

محدودیتهای مربوط به برنامهها را لمس کنید ،برنامهای را انتخاب کنید و محدودهای زمانی برای آن برنامه تنظیم کنید.

•

به زمان عدم استفاده < افزودن بروید و زمان عدم استفاده از دستگاه را برنامهریزی کنید.

برنامههایی که محدوده زمانی استفاده از آنها به حد تعیینشده رسیده است ،از دسترس خارج میشوند و به رنگ خاکستری درمیآیند.
برای ادامه استفاده از برنامهای که محدوده زمانی استفاده از آن به حد تعیینشده رسیده است ،برنامه را لمس و سپس دریافت زمان
بیشتر را لمس کنید .میتوانید انتخاب کنید که میزان استفاده از برنامه بهمدت  ۱۵دقیقه افزایش پیدا کند ،یا اینکه برای روز جاری
اجازه استفاده نامحدود را به آن بدهید.
برای غیرفعال کردن این قابلیت ،به صفحه توازن دیجیتال بروید و غیرفعالسازی »تعادل دیجیتال« را لمس کنید.
مشاهده مدت استفاده از صفحهنمایش دستگاه
توازن دیجیتال به شما این امکان را میدهد که تعداد دفعات استفاده از برنامههای مختلف را بدانید .اولین گام به سوی داشتن سبک
زندگی دیجیتالی متوازن ،داشتن آگاهی بیشتر درباره عادتهای دیجیتالی خود است.
تنظیمات < توازن دیجیتال < مدت استفاده از صفحۀ نمایش بروید و امروز یا هفت روز گذشته را لمس کنید تا اطلاعات زیر

به

را درباره دستگاه خود بررسی کنید:
•

زمان صفحۀ نمایش

•

میزان استفاده برنامه

•

دفعات بازگشایی قفل

تنظیم مدت استفاده از دستگاه برای فرزندتان
مدت استفاده از صفحهنمایش دستگاه را برای فرزندتان تنظیم کنید و او را به سمت سبک زندگی دیجیتالی متوازن راهنمایی کنید.

1

به

2

فرزند من را انتخاب و تأیید را لمس کنید.

3

برای تنظیم پین و پرسش امنیتی ،از دستورالعملهای روی صفحه پیروی کنید.

4

اکنون میتوانید این کارها را انجام دهید:

تنظیمات < توازن دیجیتال < شروع بروید.

•

مدت استفاده از صفحۀ نمایش را لمس کنید تا محدوده مدت استفاده روزانه فرزندتان از صفحهنمایش دستگاه را تنظیم کنید.

•

محدودیتهای مربوط به برنامهها را لمس کنید تا برنامهای را انتخاب کنید و محدوده مدت استفاده را برای آن تنظیم کنید.

•

به زمان عدم استفاده < افزودن بروید تا زمان قابل استفاده نبودن دستگاه را برنامهریزی کنید.

هنگام تغییر دادن تنظیمات »مدیریت مدت کار با صفحۀ نمایش« ،پین تعادل دیجیتال الزامی خواهد بود.
برای غیرفعال کردن »تعادل دیجیتال« ،به صفحه توازن دیجیتال بروید و غیرفعالسازی »تعادل دیجیتال« را لمس کنید.

امکانات مربوط به قابلیت دسترسی
قابلیت دسترسی
برنامههای صفحهخوان به این منظور طراحی شدهاند که در استفاده از دستگاه به کاربران دچار ضعف بینایی کمک کنند.
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خروج از TalkBack
برای خروج از  ،TalkBackدکمههای افزایش و کاهش میزان صدا را همزمان فشار دهید و بهمدت  ۳ثانیه نگه دارید.
تبدیل متن به گفتار
سرویس »متن به گفتار« ) (TTSبه دستگاه شما امکان میدهد وقتی از برنامه صفحهخوان مثل  ،TalkBackاستفاده میکنید،
محتوای صفحهنمایش را با صدای بلند بخواند.
در صفحه قابلیت دسترسی ،تبدیل متن به گفتار را لمس کنید ،سپس میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
•

موتور  TTSدلخواه را انتخاب کنید.

•

سرعت گفتار را تنظیم کنید.

•

زیر و بمی گفتار را تنظیم کنید.

فعال کردن »انتخاب برای خواندهشدن«
»انتخاب برای خواندهشدن« به دستگاه امکان میدهد محتوای انتخابی شما در صفحهنمایش را بلند بخواند.

1

این قابلیت فقط وقتی دردسترس است که از پیمایش سهکلیدی استفاده میکنید.

2

در صفحه قابلیت دسترسی ،انتخاب برای خواندهشدن را لمس کنید ،سپس آن را فعال کنید.

3

تأیید را لمس کنید.

4

همچنین ،میتوانید تنظیمات دیگر را لمس کنید ،سپس خواندن متن روی تصاویر را فعال کنید.

5

در گوشه پایین سمت چپ صفحهنمایش نشان داده میشود.

وقتی میخواهید محتوای صفحهنمایش با صدای بلند خوانده شود،
لمس کنید.

را لمس کنید ،سپس متن یا تصویر روی صفحهنمایش را

استفاده از حرکتهای بزرگنمایی
برای بزرگنمایی روی صفحهنمایش ،از حرکتهای بزرگنمایی استفاده کنید.
در صفحه قابلیت دسترسی < بزرگنمایی ،بزرگنمایی را لمس کنید ،سپس آن را فعال کنید.
با سهبار لمس متوالی صفحهنمایش ،بزرگنمایی یا کوچکنمایی انجام دهید.
•

در حالت بزرگنماییشده ،دو یا چند انگشتتان را از هم دور کنید تا بزرگنمایی بیشتری انجام دهید ،سپس دو یا چند انگشتتان را
به هم نزدیک کنید تا از حالت زوم خارج شوید.

•

صفحهنمایش را با دو یا چند انگشت بکشید تا سایر بخشهای صفحه را مشاهده کنید.

فعال کردن وارونگی رنگ
»وارونگی رنگ« به شما امکان میدهد رنگ متن و پسزمینه را وارونه کنید .وقتی »وارونگی رنگ« فعال است ،دستگاهتان متن
را به رنگ سفید و پسزمینه را به رنگ سیاه نمایش میدهد.
در صفحه قابلیت دسترسی ،وارونگی رنگ را فعال کنید.
استفاده از میانبر برای فعال کردن ویژگی قابلیت دسترسی
میتوانید از دکمههای تنظیم صدا برای فعالسازی سریع ویژگی قابلیت دسترسی استفاده کنید.

1

در صفحه قابلیت دسترسی ،میانبر قابلیت دسترسی را لمس کنید.

2

انتخاب قابلیت را لمس کنید تا قابلیتی را که مایل به فعالسازی آن ازطریق میانبر هستید ،انتخاب کنید.
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3

میانبر قابلیت دسترسی را فعال کنید .اکنون میتوانید دکمههای افزایش و کاهش میزان صدا را همزمان فشار دهید و بهمدت ۳
ثانیه نگه دارید تا این قابلیت را فعال کنید.

تنظیم »تأخیر لمس کردن و نگه داشتن«
»تأخیر لمس کردن و نگه داشتن« به شما امکان میدهد زمان لازم برای پاسخ صفحهنمایش به لمس و نگه داشتن چیزی را تنظیم
کنید.
در صفحه قابلیت دسترسی ،تأخیر لمس کردن و نگه داشتن را لمس کنید ،سپس گزینه تأخیر را بهدلخواه خود انتخاب کنید.

حالت تکدستی
میتوانید به نمای صفحه کوچک جابهجا شوید تا بتوانید با استفاده از یک دست ،راحتتر از دستگاهتان استفاده کنید.

1

به

2

با توجه به حالت پیمایشی که از آن در دستگاهتان استفاده میکنید ،با استفاده از یکی از روشهای زیر به حالت تکدستی بروید.

3

تنظیمات < امکانات مربوط به قابلیت دسترسی < حالت تکدستی بروید و حالت تکدستی را فعال کنید.

•

اگر از حرکتها استفاده میکنید ،انگشتتان را از یکی از گوشههای پایین بهطور مورب به سمت بالا بکشید و نگه دارید.

•

اگر از پیمایش سهکلیدی استفاده میکنید ،انگشتتان را روی نوار پیمایش به سمت چپ یا راست بکشید.

برای خروج ،قسمتی خالی را لمس کنید.

حالت جلد هوشمند
برای داشتن بهترین نتایج ،توصیه میشود از کاور کلاسوری استاندارد  Huaweiاستفاده کنید.
فعال کردن حالت کاور هوشمند
تنظیمات < امکانات مربوط به قابلیت دسترسی < کاور هوشمند بروید و کاور هوشمند را فعال کنید .اگر کاور کلاسوری

به

دارای پنجره نمایش است ،استفاده از پنجرۀ نمایش را نیز فعال کنید.
باز کردن یا بستن کاور کلاسوری
•

باز کردن سریع کاور باعث بیدار شدن دستگاه و نمایش صفحه قفل )یا صفحه »مجموعه قفلگشایی«( میشود.

•

اگر رمز ورود صفحه قفل تنظیم شده باشد و دستگاه در حالت آمادهبهکار باشد ،بستن کاور کلاسوری دستگاه باعث قفل شدن صفحه
نمایش میشود.

•

هنگام بسته بودن کاور کلاسوری دارای پنجره نمایش ،میتوانید تاریخ ،زمان ،آبوهوا و مواردی از این دست را در پنجره
بررسی کنید.

جلوگیری از لمس اشتباهی
جلوگیری از لمس اشتباهی را فعال کنید تا مانع از عملیات ناخواسته ناشی از لمسهای تصادفی روی صفحهنمایش ،مثلاً وقتی
دستگاهتان در جیب یا کولهپشتی قرار دارد ،بشوید.
به

تنظیمات < امکانات مربوط به قابلیت دسترسی بروید و جلوگیری از لمس اشتباهی را با توجه به نیازتان ،فعال یا غیرفعال

کنید.

حالت دستکش
حتی اگر دستکش در دست داشته باشید ،دستگاه میتواند به لمسهای شما پاسخ دهد.
به

تنظیمات < امکانات مربوط به قابلیت دسترسی بروید و حالت دستکش را فعال کنید.
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برای اطمینان از بالا بودن میزان موفقیت ،نیروی کافی را هنگام لمس یا کشیدن صفحهنمایش اعمال کنید.

روشن/خاموش کردن زمانبندیشده
با استفاده از قابلیت خاموش و روشنکردن زمانبندیشده ،دستگاهتان را در زمانهای تنظیمشدهای روشن و خاموش کنید تا در
مصرف نیرو صرفهجویی کنید و از ایجاد وقفه هنگام استراحت جلوگیری کنید.

1

تنظیمات < امکانات مربوط به قابلیت دسترسی < خاموش و روشنکردن زمانبندیشده بروید و خاموش و روشنکردن
به
زمانبندیشده را فعال کنید.

2

علاوه بر چرخه تکرار ،زمانهای روشن و خاموش شدن را تنظیم کنید .دستگاه در زمانهای مشخصشده بهطور خودکار روشن
و خاموش میشود.

برای توقف استفاده از این قابلیت ،خاموش و روشنکردن زمانبندیشده را غیرفعال کنید.

کاربران و حسابها
تنظیم کاربران
میتوانید حساب جداگانهای را برای شخص دیگری ایجاد کنید تا از دستگاه شما استفاده کند .به منظور حفاظت از حریم خصوصی و
امنیت دادههای شما ،کاربر دیگر فقط به برخی از قابلیتهای دستگاه شما دسترسی خواهد داشت.
در صورتی که توازن دیجیتال را فعال و فرزند من را به عنوان کاربر مشخص کردهاید ،قابلیت چندکاربری غیرموجود خواهد بود.
انواع حسابهای کاربری زیر در دستگاه شما موجود هستند:
•

مالک
حساب شما بهطور پیشفرض در حالت مالک است.
مالک مجاز است هر عملیاتی ،شامل افزودن یا حذف کردن حسابهای دیگر و اجازه دادن به حسابهای دیگر برای استفاده از
عملکردهای تماس و  ،SMSرا در دستگاه انجام دهد.

•

کاربر
میتوانید برای کسی که مکرراً از دستگاهتان استفاده میکند ،حساب کاربری ایجاد کنید.
حساب کاربری میتواند از اغلب عملکردهای دستگاهتان استفاده کند .با این حال ،کاربران دیگر نمیتوانند از قابلیتهایی استفاده
کنند که با مالک تداخل داشته باشد؛ برای مثال ،بازیابی دستگاه به تنظیمات کارخانه ،استفاده از شبیهساز تلفن ،تغییر حقوق کاربر
یا ایجاد .PrivateSpace

•

مهمان
میتوانید برای شخصی که صرفا ً نیاز به استفاده موقت از دستگاهتان دارد ،حساب مهمان ایجاد کنید.
حساب مهمان فقط میتواند از عملکردهای محدود پایهای در دستگاهتان استفاده کند .مثلاً ،حساب مهمان مجاز به ارسال پیامهای
 ،SMSنصب برنامههای نامشخص ،جابهجایی به شبکه  Wi-Fiدیگر یا تنظیم نظارت بر داده تلفن همراه نیست.

افزودن حساب کاربر یا مهمان

1

تنظیمات < کاربران و حسابها < کاربران بروید ،افزودن کاربر یا افزودن مهمان را لمس کنید ،سپس دستورالعملهای
به
روی صفحه را برای افزودن حساب دنبال کنید.

2

برای جابهجایی به حساب کاربر یا مهمان ،تغییر را لمس کنید .تنظیمات حساب جدید را مطابق پیامواره پیکربندی کنید.

3

برنامهها را در صورت نیاز نصب کنید .توجه داشته باشید که اگر کاربر دیگری نسخه جدیدتری از برنامه را نصب کرده باشد،
نصب برنامه با موفقیت انجام نمیشود.

حداکثر سه حساب کاربر و یک حساب مهمان را میتوان اضافه کرد.
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اجازه دادن به حساب کاربر یا مهمان برای برقراری تماس و ارسال پیام
میتوانید مجاز بودن یا نبودن حساب کاربر یا مهمان برای برقراری تماس ،ارسال پیام  SMSو مواردی از این دست را تنظیم کنید.
تنظیمات < کاربران و حسابها < کاربران بروید.

•

پس از دسترسی به دستگاه بهعنوان سرپرست ،به

•

حساب مربوطه را لمس کنید و مجوزهایی را که می خواهید به حساب بدهید ،انتخاب کنید.

جابهجایی بین سرپرست ،کاربر و مهمان
با استفاده از هرکدام از روشهای زیر ،میتوانید به حساب دیگری جابهجا شوید:
•

انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود،

را لمس کنید ،سپس تصویر نمایه حسابی

را که مایل به جابهجاشدن به آن هستید ،لمس کنید.
•

به

تنظیمات < کاربران و حسابها < کاربران بروید و نام حسابی را که مایل به جابهجا شدن به آن هستید ،لمس کنید.

حذف حساب کاربر یا مهمان
حذف حساب کاربر یا مهمان همه دادههای مربوط به آن را حذف میکند .لطفا ً احتیاط کنید.
پس از دسترسی به دستگاه بهعنوان سرپرست ،از یکی از روشهای زیر برای حذف حساب کاربر یا مهمان استفاده کنید:
•

به

تنظیمات < کاربران و حسابها < کاربران بروید ،نام حسابی را که مایل به حذف کردن آن هستید ،لمس کنید ،سپس

دستورالعملهای روی صفحه را برای حذف آن دنبال کنید.
•

انگشتتان را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود،

< تنظیمات بیشتر را لمس کنید ،نام

حسابی را که مایل به حذف آن هستید ،لمس کنید ،سپس دستورالعملهای روی صفحه را برای حذف آن دنبال کنید.

سیستم و بهروزرسانیها
زبان و منطقه

1

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها < زبان و ورودی < زبان و منطقه بروید ،سپس زبانی را که مایل به استفاده از آن
به
هستید ،انتخاب کنید.

2

اگر زبان در فهرست وجود ندارد ،افزودن زبان را لمس کنید ،سپس آن را پیدا و لمس کنید تا به فهرست اضافه شود.

3

منطقه را لمس کنید تا کشور/منطقهای را انتخاب کنید و بنابراین محتوای نمایشگر با فرهنگ و عادتهای محلی کشور/منطقه
انتخابشده تطبیق پیدا کند.

روش ورودی
میتوانید روش ورودی شخص ثالثی را دانلود کنید و آن را بهعنوان روش ورودی پیشفرض تنظیم کنید.

1

روش ورودی را از یکی از بازارهای مجاز برنامه دانلود کنید.

2

دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید تا آن را بهعنوان روش ورودی پیشفرض تنظیم کنید ،یا به
بهروزرسانیها < زبان و ورودی < صفحهکلید پیشفرض بروید و روش ورودی را انتخاب کنید.

تنظیمات < سیستم و
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تاریخ و زمان
دستگاهتان ازطریق شبکه تلفن همراه میتواند با تاریخ ،زمان و منطقه زمانی محلی همگامسازی شود .همچنین ،میتوانید بهطور
دستی تاریخ ،زمان و منطقه زمانی را برای دستگاهتان تنظیم کنید.
به

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها < تاریخ و ساعت بروید ،سپس گزینهها را با توجه به نیازهای خود تنظیم کنید.

تنظیم خودکار یا دستی تاریخ و زمان
•

تنظیم خودکار را فعال کنید ،دستگاهتان ازطریق شبکه تلفن همراه با تاریخ و زمان محلی همگامسازی میشود.

•

برای تنظیم دستی تاریخ و زمان ،تنظیم خودکار را غیرفعال کنید.

تغییر منطقه زمانی
•

تنظیم خودکار را فعال کنید ،دستگاهتان ازطریق شبکه تلفن همراه با منطقه زمانی محلی همگامسازی میشود.

•

برای تنظیم دستی منطقه زمانی ،تنظیم خودکار را غیرفعال کنید.

تغییر قالب زمان
•

زمان  24ساعته را فعال کنید ،دستگاهتان زمان را در قالب  ۲۴ساعته نمایش میدهد.

•

زمان  24ساعته را غیرفعال کنید ،دستگاهتان زمان را در قالب  ۱۲ساعته نمایش میدهد.

شبیهساز تلفن
شبیهساز تلفن به شما امکان میدهد بهسرعت و بهشکلی بینقص ،همه دادههای اصلی )ازجمله مخاطبین ،تقویم ،تصاویر و ویدیوها(
را از دستگاه قدیمی خود به دستگاه جدید منتقل کنید.
شبیهسازی دادهها از دستگاه Android

1

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها <
شبیهساز تلفن را باز کنید .راه دیگر این است که به
در دستگاه جدید خود،
شبیهساز تلفن بروید ،این تلفن جدید است را لمس کنید ،سپس  Huaweiیا  Androidدیگر را لمس کنید.

2

دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید تا شبیهساز تلفن را در دستگاه قدیمی خود دانلود و نصب کنید.

3

شبیهساز تلفن را باز کنید و این تلفن قدیمی است را لمس کنید .دستورالعملهای روی صفحه را
در دستگاه قدیمی خود،
دنبال کنید تا دستگاه قدیمی خود را با اسکن کردن کد یا اتصال دستی ،به دستگاه جدید متصل کنید.

4

در دستگاه قدیمی خود ،دادههایی را که مایل به شبیهسازی آن هستید ،انتخاب کنید ،سپس انتقال را برای شروع شبیهسازی لمس
کنید.
»شبیهساز تلفن« فقط در دستگاههایی با سیستم عامل  Androidنسخه  ۴.۴یا بالاتر موجود است.

شبیهسازی دادهها از  iPhoneیا iPad

1

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها <
شبیهساز تلفن را باز کنید .راه دیگر این است که به
در دستگاه جدید خود،
شبیهساز تلفن بروید ،این تلفن جدید است را لمس کنید ،سپس  iPhone/iPadرا لمس کنید.

2

دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید تا شبیهساز تلفن را در دستگاه قدیمی خود دانلود و نصب کنید.

3

شبیهساز تلفن را باز کنید و این تلفن قدیمی است را لمس کنید .دستورالعملهای روی صفحه را
در دستگاه قدیمی خود،
دنبال کنید تا دستگاه قدیمی خود را با اسکن کردن کد یا اتصال دستی ،به دستگاه جدید متصل کنید.

4

در دستگاه قدیمی خود ،دادههایی را که مایل به شبیهسازی آن هستید ،انتخاب کنید ،سپس دستورالعملهای روی صفحه را برای
انجام شبیهسازی دادهها دنبال کنید.
102

تنظیمات

»شبیهساز تلفن« فقط در دستگاههایی با سیستم عامل  iOSنسخه  ۸.۰یا بالاتر موجود است.

پشتیبانگیری با دستگاه ذخیرهساز خارجی
پشتیبانگیری از دادهها با دستگاه ذخیرهساز USB
در حالتی که فضای ذخیرهسازی در دستگاهتان کافی نیست ،میتوانید از فایلهای حجیم و هرگونه داده روی دستگاه ذخیرهساز
 ،USBمثل فلش درایو  USBیا کارت حافظهخوان ،پشتیبانگیری کنید.

1

دستگاهتان را با استفاده از کابل  USB OTGبه دستگاه ذخیرهساز  USBمتصل کنید.

2

در صفحه ذخیرهساز خارجی دستگاه ،ذخیرهساز  USBرا لمس کنید.

3

پشتیبانگیری را لمس کنید ،دادههایی را که مایل به پشتیبانگیری از آن هستید ،انتخاب کنید ،سپس پشتیبانگیری را لمس کنید.

4

برای تنظیم رمز ورود و راهنمای رمز ورود ،از دستورالعملهای روی صفحه پیروی کنید .دادهها رمزگذاری و پشتیبانگیری می
شود .اگر بخواهید فایل پشتیبان دادههای خود را بازیابی کنید ،داشتن رمز ورود الزامی خواهد بود.
< بازنشانی رمز ورود بروید.
برای بازنشانی رمز ورود ،به صفحه پشتیبانگیری ذخیرهساز  USBو سپس
رمز ورود جدید فقط برای فایلهای پشتیبان ایجادشده پس از آن معتبر خواهد بود.

بازیابی دادهها از دستگاه ذخیرهساز USB

1

دستگاهتان را با استفاده از کابل  USB OTGبه دستگاه ذخیرهساز  USBمتصل کنید.

2

در صفحه ذخیرهساز خارجی دستگاه ،ذخیرهساز  USBرا لمس کنید.

3

فایل پشتیبان را که مایل به بازیابی آن هستید ،از فهرست بازیابی از نسخۀ پشتیبان انتخاب کنید.

4

دادههایی را که مایل به بازیابی آن هستید ،انتخاب کنید ،بازیابی را لمس و هنگام نمایش پیامواره ،رمز ورود را وارد کنید.

پشتیبانگیری با دستگاه »حافظه متصل به شبکه«
میتوانید از دادههای مهم خود روی دستگاه حافظه متصل به شبکه ) ،(NASکه با نام سرور خصوصی ذخیرهسازی ابری هم شناخته
میشود ،پشتیبانگیری کنید .دستگاه »حافظه متصل به شبکه« پوشههای اشتراکگذاریشده را برای پشتیبانگیری از دادهها ارائه می
کند.

1

در صفحه ذخیرهساز خارجی دستگاه ،پوشۀ اشتراکگذاریشده را لمس کنید.

2

در دستگاهتان ،دستگاههای »حافظه متصل به شبکه« موجود را با استفاده از شبکه  Wi-Fiخود جستجو کنید ،سپس یکی از
دستگاههای قابل استفاده را لمس کنید تا به آن دسترسی داشته باشید و پوشههای اشتراکگذاریشده آن را اضافه کنید.

3

پشتیبانگیری را لمس کنید ،دادههایی را که مایل به پشتیبانگیری از آن هستید ،انتخاب کنید ،سپس پشتیبانگیری را لمس کنید.

4

برای تنظیم رمز ورود و راهنمای رمز ورود ،از دستورالعملهای روی صفحه پیروی کنید .دادهها رمزگذاری و پشتیبانگیری می
شود .اگر بخواهید فایل پشتیبان دادههای خود را بازیابی کنید ،داشتن رمز ورود الزامی خواهد بود.
برای بازنشانی رمز ورود ،به صفحه پشتیبانگیری پوشۀ اشتراکگذاریشده و سپس
رمز ورود جدید فقط برای فایلهای پشتیبان ایجادشده پس از آن معتبر خواهد بود.

< بازنشانی رمز ورود بروید.

بازیابی دادهها از دستگاه »حافظه متصل به شبکه«

1

در صفحه ذخیرهساز خارجی دستگاه ،پوشۀ اشتراکگذاریشده را لمس کنید.

2

در دستگاهتان ،دستگاههای »حافظه متصل به شبکه« موجود را با استفاده از شبکه  Wi-Fiخود جستجو کنید ،سپس یکی از
دستگاههای قابل استفاده را لمس کنید تا به آن دسترسی داشته باشید و پوشههای اشتراکگذاریشده آن را اضافه کنید.

3

فایل پشتیبان را که مایل به بازیابی آن هستید ،از فهرست بازیابی از نسخۀ پشتیبان انتخاب کنید.
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4

دادههایی را که مایل به بازیابی آن هستید ،انتخاب کنید ،بازیابی را لمس و هنگام نمایش پیامواره ،رمز ورود را وارد کنید.

بازنشانی کردن دستگاه خود
بازنشانی تنظیمات شبکه
این عملیات تنظیمات مربوط به  ،Wi-Fiشبکه داده تلفن همراه و بلوتوث را بازنشانی میکند .این عملیات هیچیک از تنظیمات دیگر
دستگاه را تغییر نمیدهد یا هیچ یک از دادهها را حذف نمیکند.
به

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها < بازنشانی بروید ،بازنشانی تنظیمات شبکه را لمس کنید ،سپس دستورالعملهای روی

صفحه را برای بازنشانی تنظیمات شبکه دنبال کنید.
بازنشانی تمام تنظیمات
این عملیات همه تنظیمات شبکه ،اثر انگشتها ،دادههای شناسایی چهره و رمز ورود صفحه قفل در دستگاهتان را بازنشانی میکند.
این عملیات هیچ یک از دادههای دستگاهتان را حذف نمیکند.
به

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها < بازنشانی بروید ،بازنشانی تمام تنظیمات را لمس کنید ،سپس برای بازنشانی تمام

تنظیمات ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.
بازیابی تنظیمات کارخانه
این عملیات همه دادههای دستگاهتان ،شامل حسابها ،دادههای برنامه ،تنظیمات سیستم ،برنامههای نصبشده ،موسیقی ،تصاویر و
همه فایلهای داخل ذخیرهساز داخلی را پاک میکند .پیش از بازیابی دستگاهتان به تنظیمات کارخانه ،حتما ً از دادههایتان پشتیبانگیری
کنید.
به

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها < بازنشانی < بازنشانی تلفن بروید ،بازنشانی تلفن را لمس کنید ،سپس برای بازیابی

دستگاه به تنظیمات کارخانه ،دستورالعملهای رویصفحه را دنبال کنید.

حالت ساده
حالت »ساده« از چیدمان فشردهتری برای پیمایش آسان بهره میگیرد ،آیکونها و فونتهای صفحه اصلی را بزرگ میکند و میزان
صدا را بیشینه میکند.
فعال کردن حالت ساده
به

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها < حالت ساده بروید و فعالسازی را لمس کنید.

هر یک از آیکونها را لمس کنید و نگه دارید تا آنها را به محل مورد نظر بکشید یا درصورت الزامی نبودن وجود برنامه ،آن را لغو
نصب کنید.
خروج از حالت ساده
تنظیمات را باز کنید و خروج از حالت ساده را لمس کنید.

بهروزرسانی آنلاین سیستم
وقتی بهروزرسانی موجود است ،دستگاه در پیاموارهای به شما اطلاع میدهد که بسته بهروزرسانی را دانلود و نصب کنید.
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•

قبل از بهروزرسانی ،مطمئن شوید که نسخهای مجاز از سیستم در دستگاهتان اجرا میشود .در غیر این صورت ،ممکن
است بهروزرسانی انجام نشود و دستگاهتان با مشکلات نامشخصی مواجه شود.

•

پیش از بهروزرسانی ،از دادههای کاربری خود پشتیبانگیری کنید.

•

پس از بهروزرسانی ،ممکن است برنامههای شخص ثالثی که با نسخه جدید سیستم سازگار نیستند ،از دسترس خارج
شوند .در برخی حالتها ،ممکن است عرضه نسخه سازگاری از برنامه کمی طول بکشد.

•

حین بهروزرسانی ،از خاموش کردن یا راهاندازی مجدد دستگاه ،خارج کردن یا وارد کردن کارت حافظه خودداری کنید.

1

به

2

وقتی بهروزرسانی موجود است ،میتوانید بسته بهروزرسانی را بهطور دستی دانلود و نصب کنید یا دستگاه را شبانه بهطور
خودکار بهروزرسانی کنید.
•

تنظیمات < سیستم و بهروزرسانیها بروید و بهروزرسانی نرمافزار را لمس کنید.

بسته بهروزرسانی را دانلود و نصب کنید :به نسخه جدید < دانلود و نصب بروید .هنگام دانلود کردن بسته بهروزرسانی،
برای جلوگیری از مصرف دادهها ،دستگاه را به شبکه  Wi-Fiمتصل کنید.
بهمحض انجام بهروزرسانی ،دستگاه بهطور خودکار راهاندازی مجدد میشود.

•

بهروزرسانی شبانه:

را لمس کنید و دانلود خودکار از طریق  Wi-Fiو بهروزرسانی شبانه را فعال کنید.

دستگاه بهطور خودکار بین ساعتهای  ۰۲:۰۰و  ۰۴:۰۰بهروزرسانی و راهاندازی مجدد میشود.
برای اطمینان از بهروزرسانی موفق شبانه ،از روشن بودن دستگاه ،قفل بودن صفحهنمایش ،تنظیم نشدن هیچ هشداری برای
این بازه زمانی و بالاتر بودن سطح شارژ باتری از  ،٪۳۵مطمئن شوید .در صورت لزوم ،دستگاه را به شارژر متصل
کنید.
برای غیرفعال کردن بهروزرسانیهای خودکار،

را در صفحه بهروزرسانی نرمافزار لمس کنید ،سپس دانلود خودکار از طریق

 Wi-Fiرا غیرفعال کنید.

درباره تلفن
بیانیه سلب مسئولیت حقوقی
حق نسخهبرداری ©  .Huawei 2020کلیه حقوق محفوظ است.
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ﺍﻳﻥ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎ ﻓﻘﻁ ﺑﺭﺍی ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﻣﺣﺻﻭﻝ ﻭﺍﻗﻌﯽ ،ﺷﺎﻣﻝ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻭ
ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﭼﻳﺩﻣﺎﻥ ﺻﻔﺣﻪ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺩ .ﻫﻣﻪ ﺑﻳﺎﻧﻳﻪ ﻫﺎ ،ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻭﺟﻭﺩ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎ ﻓﺎﻗﺩ ﻫﺭﮔﻭﻧﻪ ﺿﻣﺎﻧﺕ ﺍﻋﻡ ﺍﺯ ﺷﻔﺎﻫﻰ ﻭ ﺿﻣﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺩ.

ﺑﺭﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺑﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺍﺧﻳﺭ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺧﻁ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳﻣﻳﻝ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭ ﻳﺎ ﻣﻧﻁﻘﻪ
ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺕ  http://consumer.huawei.com/en/support/hotlineﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﮐﻧﻳﺩ.
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